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O dia do índio é uma data especial que sempre é bastante explorada entre as 

crianças, fazendo-os conhecerem e valorizarem a pluralidade do patrimônio 

sociocultural brasileiro, além das diferenças culturais, dos diferentes povos. 

Atividade: Vamos brincar de Índio 

Para comemorarmos este dia, vamos fazer uma caracterização, com tinta 

caseira que já usamos em outras atividades, caso não tenham a receita, 

enviaremos nesta atividade. Use a tinta para pintar o rostinho da sua criança e 

assim ficar parecida com um indiozinho, e se você quiser também pode fazer 

um  cocar de folhas coloridas, mandaremos um modelo, use as folhas que tiver 

em casa e decore como quiser, use a criatividade. Depois da caracterização 

brinque de índio com a sua criança, imitando tudo o que o índio faz na aldeia. 

Imite quando ele vai  caçar, pescar, dançar. Coloque um pano grande no chão 

poder ser um lençol, toalha ou outro pano que tiver, sente-se com sua criança, 

simulando estar numa canoa indígena navegando pelos rios da floresta. 

Você também pode fazer um chocalho de garrafinhas descartáveis, colocando 

arroz, feijão ou milho cru, tampando bem a garrafinha para a sua criança não 

abrir, passe uma fita adesiva na tampa se tiver em casa, para ficar mais 

seguro. 

Para ajudar na brincadeira e no imaginário da criança, onde ela está 

aprendendo um pouco sobre a nossa cultura, assista ao vídeo da música: " tu 

tu tu tupi" do Cocoricó. 

Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=tmqWB2wB1wA 
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                         RECEITA DE TINTA GUACHE CASEIRA  

 

 

Brincar com tinta estimula a imaginação, a criatividade e a coordenação 

motora dos pequenos, tornando-se uma forma saudável de entretê-los! Mas já 

pensou em fazer a própria tinta para seu filho se divertir? Pois é! Além de 

economizar, ao optar por fazer tinta caseira, você poderá deixar seu pequeno 

se divertir e se lambuzar à vontade!  Por serem feitas com ingredientes 

comestíveis, não tem problema se ele levar a mão à boca durante a bagunça! 

Separamos uma receita simples e rápida para você aprender como fazer tinta 

caseira. Confira: 

Ingredientes: 

 2 colheres de açúcar 

 meia colher (pequena) de sal 

 meia xícara de amido de milho 

 2 xícaras de água 

 diversos corantes alimentícios ou sucos em pó 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos 

poucos, sempre mexendo. 

2. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 

3. Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais 

cremosa, igual a da tinta guache, desligue e deixe esfriar. 

4. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente cada cor de corante ou 

suco em pó em um recipiente. 

Agora seu pequeno já pode soltar a imaginação e deixar tudo mais colorido! 
 

 



 

 

 

 

 


