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Introdução: A cultura indígena é uma forma resumida para descrever tudo o que foi produzido, 

pensado e vivido pelos povos indígenas. Assim, é possível estudar o assunto e fazer uma análise 

sobre diferentes comportamentos, línguas e costumes. Ou seja, como sabemos os indígenas, 

foram os primeiros habitantes do Brasil e sofreram consequência devido à colonização dos 

estrangeiros brancos, que chegaram e impuseram seus costumes e tudo mais, e hoje como 

podemos observar sua existência é a minoria de toda uma nação e é por isso que devemos 

respeitá-los e entender que, eles também fazem parte da nossa nação.   

Atividade: História: O menino Poti. 

Objetivo: O ato de contar história para os pequenos é uma forma de proporcionar meios para o 

seu desenvolvimento da leitura, além de ser gostoso e agradável, faz bem à criança para 

desenvolver sua criatividade, memorização e seu intelectual.    

Como realizar a atividade: Proporcione um espaço tranquilo, onde possa sentar-se com seu filho 

(a) e explicar em poucas palavras sobre o tema, falando do respeito e conservação dos povos 

indígenas. Após esse diálogo, ainda comente sobre o livro e se tiver em casa, apresente a ele e 

deixe manuseá-lo, poderá ser antes do vídeo da história ou depois. Em seguida, coloque o vídeo 

e assista juntamente com a criança. 

https://youtu.be/qUObO5hk8c4 

E após assistir o vídeo da história, vamos ver se realmente você entendeu o que aconteceu na 

história e depois não se esqueçam de nos enviar uma foto ou vídeo do mais gostaram. 

1- Onde o menino Poti mora? 

2-  O que o menino Poti carrega no seu pescoço?       

3-  Quais são os animais que aparecem na história? 

4-  Qual foi animal que Poti coloca no bote? 

5- Onde foi que o macaco machucou o pé? 

6- O que Poti fez para cuidar do macaco?                              

7- No final da história Poti deita no colo. Quem é aquele que o segura?  

Materiais necessários: Aparelhos tecnológicos, como celular, TV, livros e outros.  

Boa atividade! 

  

https://youtu.be/qUObO5hk8c4

