
 

 
TERCEIRA SEMANA DE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO DIÁRIO 
 

2º PERÍODO 
 
 

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES GERAIS: 
Querida família, nosso trabalho continua. Esperamos que vocês estejam aprendendo 
bastante e se divertindo. Mas atenção: 
 
 
➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as atividades 

propostas. 
➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão ser 

entregues à professora no retorno das aulas. 
➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4. 
➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora. 
➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. 
➢ Durante a realização das atividades, interaja com a criança, cante, faça gestos, 

questione e participe. Essas atitudes farão diferença no processo. 
 
 
 

DATA: 17/04 (Sexta-feira) 
 
Conteúdo do dia: Dia do livro / Dia do índio  
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA DO LIVRO / DIA DO ÍNDIO  
Professoras: Aline, Daniele e Ana Paula 

 
 

Atividade: Livro – O TUPI QUE VOCÊ FALA (Cláudio Fragata) 
 
Justificativa:  
A leitura é um recurso indispensável na vida de todos, principalmente na Educação 
Infantil. 
Ler é uma delícia! Ainda mais durante a infância, quando um livro é capaz de despertar 
um mundo de possibilidades, explorando a imaginação. A leitura é tão importante que 
há um Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril. 
Em 19 de abril, também há uma data muito especial a ser comemorada: o Dia do Índio. 
Esta é uma data muito explorada entre as crianças, na tentativa de fazê-los conhecer e 
valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, além das diferenças 
culturais, dos diferentes povos. Trabalhar o dia do Índio é resgatar a nossa história e 
nossas raízes.  
Então, por que não trabalharmos esses dois dias de forma interdisciplinar? Será uma 
linda aventura pra nós hoje e convidamos você a vir conosco! 
 
Objetivos: Alguns objetivos a serem alcançados com esta atividade são: 
➢ Incentivar o gosto pela leitura diária; 
➢ Estimular a fantasia, a imaginação e a criatividade; 
➢ Reconhecer a linguagem dos índios como nossa também; 
➢ Conhecer um pouco mais dos hábitos, costumes e forma de vida dos índios; 
➢ Conscientizar sobre a importância e o respeito pela contribuição dos índios para 

com a sociedade. 
 

Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Para esta atividade, em especial, a presença e ajuda do Papai ou da Mamãe 
é fundamental. 
 
O livro usado para a nossa atividade de hoje é lindo e traz diversas palavras da nossa 
língua que vieram dos índios pra nós, como herança. 
Animais, frutas, plantas, alimentos e até brinquedos são citados ao longo da história. 
Todos eles fazem parte da cultura indígena e também do nosso cotidiano. 
Você quer ouvir essa linda história?  
Então chame a sua família e assistam juntos ao vídeo da professora, disponível em: 
https://youtu.be/L44R1nXCUXo 
 
Agora, que você já ouviu a história, vamos trabalhar.  
Volte ao vídeo da história e, com ajuda da mamãe ou do papai, vá pausando de página 
em página.  
❖ Nessas pausas, você irá procurar e escrever (com letra PALITO) em uma folha 

branca: 
 
- 2 (duas) palavras que comecem com sílabas da família do B. 
- 5 (cinco) palavras que comecem com sílabas da família do C. 
 

https://youtu.be/L44R1nXCUXo


❖ Depois, pinte de AMARELO a primeira sílaba de cada uma dessas palavras que 
você encontrou e pense em mais uma palavra (qualquer) que comece com a 
mesma sílaba. Peça à mamãe ou o papai para te ajudar a escrever essas 
palavras também, ao lado das outras, na mesma folha. 

 
Atenção! 
Papai/Mamãe, não escreva para a criança. Você pode ajudar, ditando essas palavras 
letra por letra para que seu filho as escreva.  
 
❖ Ao final da atividade, faça uma ilustração bem linda e caprichada sobre os índios. 

 
 
Complementação: 

1) Vídeo com história/música sobre o TUPI – Tu tu tu tupi (Zis) 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vbdCtq3nkO0 
 

2) Vídeo “Por que não tem muitos índios na cidade?” (Narrativas do Brasil) 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=L17FnZvCdMA 

 
3) Música/brincadeira – Índio Chefe: Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=tX1niTf4Hvg&list=RDtX1niTf4Hvg&start_radio=1 
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