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ATIVIDADE: COLAR INDÍGENA (artesanato) 

Descrição: pensando na riquíssima cultura da "região norte" a qual tem fortes influências de indígenas, 

europeus e africanos, razão pela qual possui uma grande diversidade cultural, conforme está sendo 

abordado. Hoje as crianças terão oportunidade de vivenciar, sentir e conhecer uma dessas preciosidades 

que é o  "artesanato" dessa região maravilhosa do nosso pais. 

Para proporcionar aos pequenos tal experiência, onde eles irão confeccionar o colar indígena, será 

necessário ter macarrão com furo e tinta para colori-lo. Quem não tiver esses materiais em casa será 

disponibilizado a receita da tinta no final da atividade e o macarrão poderá ser retirado na escola para esse 

fim.  

Quem for preparar a tinta, reúna os ingredientes e prepare diante da criança, deixando-a participar, 

busque maneiras de chamar atenção da criança durante o processo de preparo até a pintura do macarrão. 

Separe uma certa quantidade de macarrão e pinte de cor diferente. Deixe secar, na etapa seguinte auxilie 

a criança montar o seu colar, amarrando a primeira conta no barbante , ou outro fio que for utilizar, pois 

assim evita  desfazer na hora em que a criança for inserir os macarrões.  

Certamente cada um vai expressar seu gosto, na hora de colocar as contas, fazer escolhas em relação a 

forma que deseja montar. É interessante respeitar sua opinião. Depois de pronto use e abuse das fotos da 

criança fazendo demonstração do seu colar. Será mais um registro para seu lindo portfólio! Além da 

oportunidade de viver  experiências enriquecedoras de aprendizagens. 
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TINTA CASEIRA 

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! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROJETO LEITURA  

 

A literatura estimula a imaginação, incentiva a criança a criar suas próprias histórias e a aplicar o 

conhecimento adquirido em novas situações de vida. 

 Contar histórias para crianças também contribui para o desenvolvimento da linguagem — uma vez que 

amplia o universo de significados da criança — e do hábito da leitura, de vital importância na educação 

infantil. Com isso, ajuda no desenvolvimento da criatividade e raciocínio lógico da criança. 

 

Agora vamos para uma lindíssima história de Rê conta um conto: João e o pé de Feijão  

Link: https://youtu.be/yIOIONi0GZM 
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