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Para matar um pouco da 

saudade. 

Mural das nossas 

atividades: 
 

 
 

Fotos da Semana 04 

 

 



HERANÇAS INDÍGENAS 

RESPEITO À DIVERSIDADE 
 

     Foram inúmeras as contribuições do povo indígena para a formação cultural e social 
do Brasil: etnia; vocabulário; formação cultural - lendas, brinquedos, danças, festas, 
músicas; culinária, hábitos, técnicas de trabalho e pinturas. 

Conversar com seus filhos sobre os índios (os que ainda vivem na mata, os que já estão inseridos 

em nosso cotidiano). 

 

 INSTRUMENTOS MUSICAIS INDÍGENAS 

           A música para o indígena é algo muito importante, devido a todo o seu peso 
social e ritual. Ela está presente nas diversas manifestações culturais e sociais de 
cada etnia, fazendo parte dos rituais de magia, socialização, contato direto com 
os ancestrais e cura. Presente também em festas comemorativas, podendo ser 
vista como uma linguagem diferenciada pois a partir dela podemos saber se 
estamos em uma guerra, em um ritual para os deuses ou em alguma outra 
manifestação cultural distinta.  
          Os índios brasileiros utilizam predominantemente instrumentos de sopro ou 
percussão, mas cada tribo possui seus instrumentos específicos, os que são 
compartilhados de alguma maneira sofrem diversificações, como o material 
utilizado para a fabricação por exemplo. 
           Algo muito bacana que podemos ressaltar é que para o indígena o próprio 

corpo é tido como um instrumento musical. 

 

ATIVIDADES: 

 

 PAU DE CHUVA: O pau de chuva é um instrumento musical indígena muito 
interessante, que produz um som gostoso e relaxante. É mais ou menos 
consensual que o pau de chuva foi inventado no Chile, pelas tribos locais 
desse país da América do Sul. Esse instrumento era utilizado para invocar 
os espíritos da chuva. Os primeiros paus de chuva foram criados com 
cactos secos em que os espinhos eram empurrados para dentro, e o seu 
interior era cheio de pedrinhas, sementes ou outro material disponível. 
Quando se vira um pau de chuva de cabeça para baixo o som que ele 
produz é muito parecido com o barulho que a chuva faz quando cai no solo. 
Este instrumento era usado para produzir música em cerimônias e era 
decorado com símbolos indígenas. 
 

 
 

 



Materiais Utilizados: 

 Rolos de papel higiênico, toalha, alumínio ou similar. 

 Fita crepe e cola. 

 Pedaço de papel mais grosso. 

 Arame ou mola de caderno velho. 

 Arroz. 

 Tintas para decorar. 

 

 

 

A PROFESSORA DANI  
TAMBÉM FAZ! 

 

 

Mandarei no grupo o vídeo para ouvirem o 

som. 

 

Dicas: 

 Um pau de chuva maior tem uma sonoridade mais interessante, portanto 
junte vários rolos para o som ficar legal. 

 A quantidade de arroz e arame também interferem significativamente no som, 
então, antes de fechar a tampa com a fita crepe, teste a sonoridade do 
instrumento. 

 
 



 

 MARACÁ - Chocalhos: Nessa categoria podemos incluir diversos 
instrumentos já que o nome é bem genérico. Vou começar falando 
um pouco sobre a Maracá. Ela é constituída de forma simples mas 
tem grande importância em diversos rituais de muitas etnias, pois 
nele se tem o poder de fechar o corpo contra os espíritos ruins, para 
os Avá-Canoeiro por exemplo ela é de extrema necessidade no ritual 
de plantação, pois sem o som da maracá as plantas novas não 
crescem. Está presente também no rito de criação de uma etnia, 
onde sem o som proveniente das maracás o deus não conseguiria 
os encontrar acabando assim com todo o universo. Podemos então 
ver a força e a importância que esse instrumento tem. Ele é 
composto, na maioria das vezes, de uma cabaça preenchida com 
grãos ou sementes, qualquer coisa que ao balançar consiga fazer o 
som característico. 
             Nessa categoria podemos e devemos incluir também o 
chocalho de pé, um instrumento muito bonito e de grande serventia, 
pois como já comentamos acima, grande parte do som que os 
indígenas utilizam em seus rituais e festas são provenientes do 
corpo, como esse chocalho fica preso no pé, todas as vezes que 
batem ele no chão, para algum efeito saí um belo som desse 
instrumento. 
 

 

 

Materiais necessários: 

 Fita adesiva colorida, canetinhas coloridas e tinta. 

 Tesoura. 

 Macarrão, cereais, grãos, sementes ou o que mais tiver em casa 

 2 garrafas plásticas pequenas. 

 2 rolinhos de papel higiênico. 

 4 potinhos de iogurte. 
 

 



 

A PROFESSORA DANI 
TAMBÉM FAZ! 

 

 

Aprender como fazer instrumentos musicais reciclados pode ser divertido, além 

de incentivar a criatividade. 

MOMENTO FAMÍLIA 

Que tal colocar uma música e tentar acompanhar o 

seu ritmo usando os instrumentos confeccionados? 

 
Musicalização na educação infantil desenvolve o raciocínio 
e a concentração. Explorar som, ritmo, melodia, harmonia 
e movimento significa a descoberta e a vivência da riqueza 
de sons e movimentos que são produzidos a partir do 
corpo de cada um. 
 
 
A letra da música: 

 

“Epoi i tai tai ê, Epoi i tai tai ê 
 

Epoi i tai tai ê, Epoi i tai tai ê 
 

Epo i tuki tuki, epo i tuki tuki 
 

Epo E tuki tuki ê” 
 

 A letra diz “Eu não sou triste eu serei feliz". 
 



“Essa canção tradicional vem do povo Maori, os habitantes originais da Nova 

Zelândia. De acordo com o folclore, há mais de mil anos, a tribo Maori chegou à 

ilha que eles chamam de Aotearonae que hoje é conhecida como Nova Zelândia. 

Chegaram em canoas pequenas das ilhas polinésias.  

Segue para visualização um exemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=9pDbBE2derw 

https://www.youtube.com/watch?v=isLOMsFZAsM 

 

OBSERVAÇÃO: Eu utilizei a música abaixo para fazer a brincadeira 

corporal e com os instrumentos. Postarei no grupo e nas redes sociais 

para prestigiarem. 

https://www.youtube.com/watch?v=tFp_jO7giGw 

 

A PROFESSORA DANI 
TAMBÉM FAZ! 

 

 

FAÇA UM VÍDEO BEM LEGAL! 
 

 

Para ouvir, dançar e brincar! 

Nande Reko Arandu - (2000) Memória Viva Guarani: 

https://www.youtube.com/watch?v=l469uaunv6A 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pDbBE2derw
https://www.youtube.com/watch?v=isLOMsFZAsM
https://www.youtube.com/watch?v=tFp_jO7giGw
https://www.youtube.com/watch?v=l469uaunv6A


 ARTE INDÍGENA 

A arte indígena é múltipla e bastante diversificada; ela assume diferentes 
facetas, formas e atributos, dependendo da localização, do povo e das suas 
tradições.  
Existem: 

 A pintura corporal onde é usado as tintas naturais e cada povo tem 
seus desenhos. 

 A cerâmica também é bastante comum em diversas etnias de 
origem indígena. O barro não só é manipulado para criar objetos 
utilitários (como vasos e taças), mas também estátuas e recipientes 
para guardar cinzas dos mortos, entre outros. 

 As máscaras usadas em rituais, cerimônias, celebrações e danças, 
indígenas são altamente simbólicas. Elas são feitas a partir de 
materiais como palha, cabaças ou cascas de árvore, e costumam 
ser decoradas com desenhos e penas de pássaros. 

 A cestaria indígena é uma atividade mais praticada pelas mulheres, 
também é rica e variada. Com materiais como folhas ou fibras de 
árvores (por exemplo, a folha de palmeira), elas entrançam com 
diferentes técnicas, de vários modos, decorando as obras com 
padrões e figuras. Sempre tendo em vistas as necessidades do dia-
a-dia, estes cestos podem assumir diferentes funções: coar 
substâncias líquidas, peneirar farinha, transportar e armazenar bens 
alimentícios. 

 

 

ATIVIDADES: 

Tintas naturais: 

Materiais necessários: 

 Cola 

 Água 

 Terra, erva, café, açafrão, chás, folhas, flores, ... 

 
Observação: colocarei no grupo um vídeo das tintas que fiz. 

Abaixo seguem atividades que podem ser realizadas com as tintas naturais.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Decore a cerâmica indígena: 

 

 

 



 

Decore a máscara indígena: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Colorir o cesto indígena: 

 

 

 

 

 

 



 JOGO INDÍGENA BRASILEIRO 

         Peteca é o nome dado a um artefato esportivo, utilizado no jogo também chamado 

"Peteca", de origem indígena-brasileira. A palavra Peteca vem do tupi e significa golpe. 

Registros históricos indicam que a peteca era utilizada pelos nativos brasileiros como forma 

de recreação muito antes dos colonizadores portugueses chegarem. Paralelamente aos 

rituais e festas indígenas o jogo da peteca era praticado, tendo como centro as tribos 

localizadas no estado brasileiro de Minas Gerais. Através de gerações a tradição de jogar 

peteca foi se perpetuando, tornando-se enfim o esporte que é hoje. 

         A Peteca é constituída de uma base que concentra a maior parte de seu peso, 

geralmente feito de borracha (mas pode ser outro material), e uma extensão mais leve, 

geralmente feita de penas naturais ou sintéticas, com o objetivo de dar equilíbrio ou orientar 

sua trajetória no ar quando arremessada. A Peteca era muito utilizada pelos índios como 

atividade esportiva para ganho de aquecimento corporal durante o inverno. 

 

Peteca de jornal, de palha, com penas, com tecido e litro pet recortado em tiras... 

ATIVIDADES: 

A PROFESSORA DANI 

TAMBÉM FAZ! 
  

Dica: vamos aproveitar as 

embalagens dos 

chocolates da Páscoa. 

Vamos reciclar! 

 

 

 

MOMENTO FAMÍLIA 

Que tal uma partida de peteca em família? 

 

Mante fotos e/ou vídeos. 

 

Para os fãs da culinária...que tal um 

bolo de aipim para o café em família?  

 

 



 

 

         FIQUEM BEM,  

FIQUEM EM CASA! 

 

EM BREVE ESTAREMOS JUNTOS! 

 

SAUDADES! BEIJOS, PROFª DANI 
                             MATERNAL B- EMEI PRIMEIROS PASSOS 

 

 

 

 

Eles contaram as primeiras histórias do 
céu, da lua e do mar. 

Viram na natureza o dom da vida e a 
importância de tudo preservar. 

HERANÇAS INDÍGENAS 

RESPEITO À DIVERSIDADE 
                                                              Danielle B. Tuchtenhagen 

 


