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2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
Atividade: Contação de história
Livro: Aquitã, o indiozinho
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor
✓ Folha colorida
✓ Palito de picolé
✓ Cola
✓ Tesoura (com orientação de um adulto)
Justificativa:
Em 19 de abril, 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 e dos diferentes povos.
Trabalhar o dia do Índio é resgatar a nossa história e nossas raízes.
Objetivos:
✓ 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.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/_rhx-sCf-e0
Desenvolvimento:
Agora que já assistiu ao vídeo vamos começar.
Vamos fazer uma dobradura da canoa? Faça a dobradura da canoa, como
mostra abaixo, com folha colorida e cole na folha de atividade. Use o palito de
picolé para fazer o remo. Depois colora a sua atividade com bastante capricho!
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Passo a passo da dobradura:

Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos disponíveis
em: https://www.youtube.com/watch?v=vbdCtq3nkO0
https://www.youtube.com/watch?v=tX1niTf4Hvg&list=RDtX1niTf4Hvg&start_radio=1
Mamãe/papai, mostre para a criança alguns alimentos típicos indígenas
(fotos abaixo). Depois, como sugestão vocês podem fazer uma deliciosa Broa de
fubá.

TAPIOCA

BROA DE FUBÁ

BEIJU

PIPOCA

MILHO

MANDIOCA
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ATIVIDADE EXTRA: CULINÁRIA
Justificativa:
A culinária estimula o desenvolvimento da criança, aprofunda os laços entre
as pessoas e possibilita um universo novo para ricas aprendizagens. Dentro disso,
a nossa proposta de hoje é utilizar o fubá- uma farinha que vem do milho- comida
tópica dos indígenas- para fazer um delicioso bolo de fubá.
Objetivos:
✓ Desenvolvera coordenação motora;
✓ Incluir novos alimentos ao cardápio das crianças;
✓ Estimular atenção e concentração.

BROA DE FUBÁ

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ovos inteiros
1/2 copo (americano) de óleo
1 copo (tipo requeijão) de açúcar
2 copos (tipo requeijão) de fubá
1 copo (tipo requeijão) de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 pitada de sal
Queijo ou coco ralado, a gosto

MODO DE PREPARO
• Bater todos os ingredientes no liquidificador.
• Levar ao forno pré - aquecido por 30 a 40 minutos, em forma untada e
enfarinhada.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Confecção de brinquedo (AVIÃOZINHO)
Material necessário:
✓ Pregador
✓ Tinta guache
✓ Pincel
✓ Palitos de picolé
✓ Cola branca
Justificativa:
A criança desde cedo possui a capacidade de reinventar e criar, atribuindo
significados a objetos simples, como pedaços de papéis e galhos, caixas ou
embalagens. Ela simplesmente ressignifica a utilidade do objeto e o torna um
brinquedo.
Essa ação envolve o imaginário da criança, a capacidade que ela tem de
fantasiar, inventar brinquedos, jogos e brincadeiras, e criar espaços lúdicos e
momentos imaginários. Para o desenvolvimento infantil é de suma importância o
contanto e a interação com ambiente, pois o permite criar relação e ligação com
o meio, desenvolvendo o social e a própria educação cultural.
Objetivos:
✓ Estimular a criatividade e a interação
Atenção ao vídeo explicativo do professor:
https://drive.google.com/file/d/1rww-JADZXRjD2WhDEDV3Ukv2qV2c3p3x/view
Desenvolvimento:
Após assistir ao vídeo explicativo do tio Rafael, siga as instruções
corretamente e construa o seu brinquedo.
Bom trabalho e divirta-se!

