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TEMA: “DIA DO ÍNDIO” 

Olá famílias tudo bem com vocês? Esperamos que sim! 

Estamos iniciando mais semana, que será cheia de novidades e aprendizado! 

Hoje dia 19 de abril comemoramos 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. A atividade de hoje 

será a confecção de um objeto importante para os índios o “Cocar”, levando-os a estimular a 

imaginação e a criatividade. O nosso intuito é que a criança possa compreender e construir sua 

identidade, percebendo como parte integrante de uma sociedade cheia de características 

singulares, valores e culturas próprias.  

ATIVIDADE: “VIVENDO UM DIA D E ÍNDIO EM CASA” 

Pedimos ao responsável que explique de forma bem simples, sobre a data que hoje estamos 

comemorando. Em seguida pedimos que assistam juntos ao vídeo “Aquitã o indiozinho- que 

medo!” Após inicie uma conversa informal, deixando que a criança expresse suas opiniões e 

descobertas com perguntas sobre os personagens, cenários etc. E para comemorar essa data, 

convidamos a criança e o responsável para a confecção de um “Cocar” com materiais que 

tenham em casa. O passo a passo da confecção está na folha abaixo, se quiserem pintar o rosto 

da criança, também estará disponível na folha abaixo a receita de uma tinta caseira. Agora é só 

brincar imitando o Índio! 

Link do vídeo: https://youtu.be/kxM0xlN8y8o      

 Ah! não esqueçam de enviar fotos/vídeos!  
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VAMOS FAZER O COCAR! 

Para fazer um cocar bem colorido você irá precisar de 1 tesoura sem ponta, cartolina, papel 

cartão colorido ou papelão, giz de cera e cola branca, tinta guache (receita de tinta guache 

caseira já disponibilizada em outras atividades). 

Comece desenhando as penas com 6 cm de largura e 17 cm de comprimento na cartolina ou 

papel cartão, faça a quantidade que quiser. Para fazer a tira do cocar (que fica na cabeça), 

recorte na cartolina, papel cartão ou papelão uma tira com 5 cm de largura com 60 cm de 

comprimento. Para montar o cocar é muito simples, basta passar cola branca na parte inferior da 

pena e posicionar no centro da tira do cocar, mas pela parte de trás. E em seguida, fazer o 

mesmo com o restante das penas.  E está pronto seu cocar! 

Observação: se usar a cartolina ou papelão peça para a criança pintar bem colorido com giz de 

cera, ou tinta guache. 
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PINTURA FACIAL 

 

 

 AMIDO DE MILHO 

 CREME PARA A PELE (CREME HIDRATANTE) 

 ÁGUA 

 CORANTES (É POSSÍVEL SUBSTITUIR O CORANTE POR SUCO E PÓ OU A ÁGUA 

FRIA POR SUCO DE BETERRABA OU COUVE) 

 

 

 MISTURE UMA COLHER DE CHÁ DE AMIDO DE MILHO E MEIA COLHER DE CHÁ 

DE CREME ATÉ QUE FIQUE HOMOGÊNIO. 

 ACRESCENTE MEIA COLHER DE CHÁ DE ÁGUA E O QUANTO QUISER DE 

CORANTE. 

PRONTINHO! 

INGREDIENTES 

MODO DE PREPARO: 


