
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 8 

Professor:Arlete, Luciana, Neusa, Viviani  Data: 30/04/2021 Turma: BIA  

Campos de Experiência: O Eu, O Outro e O Nós.  
 

 

Atividade: Música Um, Dois, Três Indiozinhos 
 
 

Objetivo: A brincadeira desenvolve o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da 
sensibilidade explorando diferentes tipos de objetos. 

 

Como fazer: Sente-se em um lugar confortável e tranquilo com a criança. Posicione-a de frente 

para você, ou sentada no seu colo. Pegue duas ou mais panelas e duas colheres de pau e 

comece a cantar a musiquinha do “Indiozinho, para dar ritmo na música bata nas panelas com a 

colher de pau. É uma brincadeira bem simples, porém muito divertida. 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:   Semana 8 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Elizete, Eliana, Roseli 
e Vera. 

Data: 30/04/2021 Turma:B I B 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Sexta-feira: 30/04/2021 
 
Tema: Descobrimento do Brasil 
 
Atividade: Viajando pela História 

Promover a aprendizagem significativa e exploratória com essa atividade, ampliando e aguçando 

a curiosidade. 

 

O "Descobrimento do Brasil" aconteceu em 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses 

ao nosso país. 

Pedro Álvares Cabral, o valente explorador português, vinha com uma expedição formada por 13 

embarcações.  

Quando os portugueses avistaram as terras, um deles gritou: "Terra a vista!" 

A primeira terra que eles avistaram era no atual Estado da Bahia, onde é a cidade de Porto Seguro. 

Este lugar foi chamado de Terra de Vera Cruz. 

O nosso país recebeu o nome de Brasil por conta de uma madeira especial que havia aqui: pau-

brasil. Uma questão que nos faz pensar: Como foi esse encontro entre os portugueses e os 

habitantes nativos, "os índios" nome dado pelos portugueses. 

Desenvolvimento: O responsável deverá ler o resumo do plano sobre o Descobrimento do Brasil 

e de forma criativa, envolver a criança em uma brincadeira de faz de conta, onde representarão 

Pedro Álvares Cabral e sua embarcação,  utilizando uma caixa de papelão como um navio. 

A criança entrará na caixa, ficando sentado ou ajoelhado, como preferirem e o responsável 

arrastará a caixa para frente, para trás e para os lados, simulando a embarcação no mar, podendo 

inclusive falar "Terra a vista", assim como fez Cabral ao avistar o Brasil. 

Aproveitem para se divertirem com essa atividade! 

Material utilizado: caixa de papelão grande ou média. 

 



 

                  
 


