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Apresentação

Colegas,

Os conhecimentos são elaborados, sempre, por formas de lingua-
gem, sendo fruto de ações intersubjetivas, geradas em atividades cole-
tivas, pelas quais as ações dos sujeitos são reguladas por outros sujeitos. 
Nessas instâncias sociais o sujeito constrói um conjunto de representa-
ções sobre o que são os sistemas semióticos, o que são as variações de uso 
da língua e da linguagem, bem como qual seu valor social.

O sentido também está relacionado ao contexto efetivo em que 
se dá a interação, à singularidade de seus participantes, às suas necessi-
dades, a seus propósitos, aos papéis sociais nos quais eles se colocam e 
a linguagem brincando com as palavras e seus valores semânticos, logo, 
a variedade de significados que o ato de comunicar-se possui, detêm 
cautela diante do objetivo que se pretende alcançar. É por essa razão 
que não se pode dizer que o sentido de um texto já está dado pelos re-
cursos linguísticos pelos quais esse texto é construído. Logo, o sentido 
atribuído às formas simbólicas está relacionado aos usos que os grupos 
fazem dos sistemas nos quais elas se encontram; portanto é variável, 
assim como são distintos os grupos sociais. Chamaremos de TEXTOS 
as unidades básicas de ensino que se organizam sempre dentro de cer-
tas restrições de natureza temática, composicional e estilística, o que os 
caracteriza como pertencentes a um determinado gênero textual. em 
virtude das características do meio em que é produzido, diferentes ver-
tentes e seu estudo deve ser vislumbrado levando-se em consideração os 
seguintes aspectos: Gêneros Textuais, modalidades discursivas, sequên-



cias textuais, suportes textuais, ambientes discursivos, eventos discursi-
vos e gêneros dos discursos. BALTAR (2010).

Neste sentido e com muita alegria fazemos parte desse grupo de 
professores militantes que se orgulham em trabalhar muito por uma 
educação indígena de qualidade, e como militante que somos, aceitamos 
juntos esse desafio de construir materiais didáticos para subsidiar a prá-
tica pedagógica nas unidades escolares indígenas.

O desafio do momento é construir orientações pedagógicas! Par-
timos da necessidade de elaborar materiais voltados a alfabetização in-
tercultural, com atividades, sequências didáticas, projetos temáticos e a 
aplicação das mesmos nas áreas de linguagem e numeramento, assim 
como construir um caderno de orientações pedagógicas e atividades.

As orientações didáticas devem levar em consideração os Eixos 
e aspectos da Vida Cidadã definidos na matriz curricular da educação 
indígena, Diretrizes Nacionais da Educação Indígena, Referencial Cur-
ricular Nacional da Educação Indígena - RCNEI, as orientações para 
a ação Saberes Indígenas na Escola, e principalmente o contexto das 
escolas indígenas.

Assim, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento das ativida-
des nas comunidades, a equipe de material didático construiu um guia 
para orientar as construções. Agora é ler as orientações e partir para 
prática objetivando fortalecer o chão da nossa escola e garantir cada vez 
mais a aprendizagem dos nossos estudantes!

Como as propostas das sequências didáticas e projetos temáticos 
foram elaboradas por diversos povos das regiões norte e oeste da Bahia, 
carrega a identidade e referências destes povos. Neste caso o professor 
ou professora indígena poderá aplicar se adaptando à realidade de sua 
própria aldeia.

Vocês observarão também que não existe linearidade neste ma-
terial. As atividades, os projetos temáticos e as sequências didáticas es-



tão organizadas  aleatoriamente para que vocês façam uso como achar 
melhor e adaptando à sua realidade. Muitas atividades se referem às 
sequências e projetos, outras estão aí, para que você crie sua sequência, 
prepare sua aula, fazendo uso das mesmas. Procuramos apenas, apro-
veitar ao máximo todas as produções criadas em nossos encontros dos 
Saberes Indígenas nas aldeias e na UNEB.

Lembrem-se sempre que “Ninguém solta a Mão de ninguém e se 
Ferem nossa Existência Seremos Resistência”

Equipe Organizadora
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PROJETOS TEMÁTICOS
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ALFABETIZAÇÃO INDÍGENA

JUSTIFICATIVA

A alfabetização se dá nos primeiros anos das séries iniciais e é a 
chave que abre o conhecimento e o desejo de aprender, principalmente 
quando acontece de forma associada aos princípios do letramento. As-
sim, o papel do professor, nesse processo, é de fundamental importância 
no que tange o desenvolvimento social, psíquico e motor, uma vez que 
ele atuará como organizador de situações de aprendizagem, buscando na 
própria comunidade elementos do contexto do povo, tais como: costumes 
e tradições, utensílios, vocabulários, arte, dança, toantes, jogos, brinque-
dos e brincadeiras que garantem um significado maior na vida do aluno. 

Nesse sentido, realizamos esse projeto, a fim de garantir a alfabe-
tização na perspectiva do letramento, além de fortalecer nossas práticas 
culturais nas comunidades indígena Tuxá (municípios: Ibotirama e Mu-
quem do São Francisco) e Atikum (município: Cotegipe), através dos 
alunos do Ensino Fundamental Series Iniciais. 

OBJETIVO GERAL

Que a criança indígena desenvolva a leitura e a escrita usando como 
ferramenta palavras do próprio vocabulário e objetos e brincadeiras do 
seu contexto, respeitando assim os costumes e tradições do seu povo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 � Identificar os fonemas nas palavras do cotidiano;
 � Formar sílabas e palavras simples;
 � Decompor as palavras em sílabas e letras.
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RECURSOS 

 � Humano: professores, estudantes, equipe pedagógica e administrativa.
 � Material: figuras, jogos, papel A4, quadro branco, marcador, cola, 
cartolina, pincel atómico, lápis de cor.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 � Apresentação dos sons das letras com elementos da cultura do povo;
 � Período Pré-silábicos e silábico com palavras do vocabulário do 
povo;

 � Formação de silabas e palavras;
 � Auto ditado: palavras do contexto da comunidade;
 � Entrar em contato com toantes do povo.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Área de linguagem e suas tecnologias
 � Fonemas (sons das letras);
 � Escrita de palavras do cotidiano;
 � Famílias silábicas simples (juntar sílaba, escrita das silabas).

ATIVIDADES PROGRAMÁTICAS

 � Escrever as letras e identificar os sons das letras que foi escrita;
 � Formar sílabas e palavras do dialeto ou vocabulário da etnia;
 � Escrever as sílabas e depois ler a palavra que formou.

AVALIAÇÃO

 � Será ao longo do processo, observando o empenho e o desenvolvi-
mento de cada aluno.
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TECENDO O CAROÁ1

JUSTIFICATIVA
A cultura é um aporte fundamental na aprendizagem da crian-

ça indígena, é com ela que se desenvolve a capacidade de respeitar as 
tradições e costumes do povo indígena e é essencial demostrar para as 
comunidades envolvidas, a importância de manter as suas expressões 
culturais, canto e dança, para que não se percam com o passar do tempo, 
e com isso, mostrar na pratica, que realizar os seus rituais não é um fardo 
ou uma obrigação, mais sim, algo satisfatório, espontâneo e natural.

É importante lembrar que, existe escolas indígenas que atendem 
duas ou mais etnias, e entre essas unidades de ensino se encontra o Co-
légio estadual Indígena Xucuru Kariri, localizado no município de Glo-
ria/BA, que atendem alunos da etnia Xucuru Kariri e Pankararu, e por 
isso esse projeto foi pensado para os alunos do Ensino Fundamental 
Series Iniciais, de ambos os povos indígenas, com intuito de fortalecer e 
valorizar as suas culturas.

OBJETIVO GERAL

Mostrar as duas comunidades envolvidas, que cada povo tem a 
sua cultura e que devem mantê-la, passando-a de geração a geração, e 
que a responsabilidade do conhecedor é transmitir para as gerações mais 
nova, que ainda não conhece, fortalecendo a sua identidade cultural e 
promovendo a interculturalidade, ou seja, conhecendo a cultura de uma 
comunidade diferente e respeitando-as.

1 É uma planta terrestre ou saxícola, localizada no Nordeste do Brasil.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 � Fortalecer os valores e costumes tradicionais dos povos indígenas 
que utilizam o Caroá para continuar mantendo seus costumes secu-
lares através das crianças e adolescentes, e assim, dar continuidade 
aos saberes ao longo dos anos.

RECURSOS 

 � Humano: Professores, estudantes, e as comunidades Xucuru Kariri 
e Pankararu.

 � Material: caroá, pena de peru e tecidos para fazer às vestes dos praiás.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 � Roda de conversa com a presença dos artesões mais velhos, caciques 
e pajés, falando sobre a importância dos adornos indígenas para o 
ritual do toré, praiá, Ouricuri e fumadas; e quais são as matérias pri-
mas usadas para construção dos adornos, onde podem ser encontra-
das e como funciona o ritual completo com canto, dança e adornos;

 � Buscar as matérias primas na mata junto com os aprendizes;
 � Os anciões junto com os aprendizes irão construir sua vestis num 
processo onde vão mostrar o passo a passo e os aprendizes vão se-

guindo, até conseguir tecer o seu. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Área de linguagem e suas tecnologias

 � Interculturalidade entre os povos indígenas;
 � Adornos e vestis indígenas;
 � A importância dos anciões para as comunidades indígenas;
 � O canto e dança nos rituais sagrados dos povos Xucuru Kariri e 
Pankararu.
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ATIVIDADES PROGRAMÁTICAS

 � Confecção de adornos indígenas; 
 � Apresentação de trabalhos escritos sobre as matérias primas usadas 
nas confecções de vestis e adornos indígenas; 

 � Contação de história sobre cantos e os rituais sagrados;
 � Interpretação de cantos de toré;
 � Leitura de contos e causos indígenas;
 � Produção de textos e novos cantos usando a mesma metodologia 
dos anciões.

AVALIAÇÃO 

 � A avaliação ocorrerá a partir do desenvolvimento dos aprendizes, 
participação, assiduidade e o desempenho ao desenvolver os atavios 
manualmente. 
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YA SATOSNEXTO 
KEXATKALHA FLIDWATE2  

VAMOS NOS JUNTAR PARA 
DEIXAR NOSSO OURICURI LIMPO

JUSTIFICATIVA

É necessário despertar nas crianças, jovens e adultos que precisamos 
produzir menos lixo. O consumo desenfreado está comprometendo nosso 
espaço e até mesmo nossa saúde. É preciso motivar os alunos do Ensino 
Fundamental Series Iniciais e a comunidade indígena como um todo a 
reciclar tudo aquilo que é considerado lixo no local sagrado Ouricuri3. 

OBJETIVO GERAL

Despertar em nossos alunos a consciência de que praticamente 
todo o lixo pode ser reaproveitado, inclusive ser usado na confecção de 
materiais didáticos alternativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 � Conscientizar os alunos da importância de selecionar o lixo bem 
como suas possíveis transformações;

2 Expressão linguística Yathê do Povo Fulni-ô.

3 O Ouricuri é um retiro religioso secreto, realizado anualmente nos meses de setembro, ou-
tubro e novembro, onde não é permitida a entrada de não índios, pois é um espaço sagrado 
para eles.
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 � Perceber o lixo como matéria-prima na produção do artesanato 
alternativo;

 � Promover educação ambiental na escola, de forma a auxiliar na for-
mação de indivíduos multiplicadores para a comunidade;

 � Despertar a consciência crítica sobre as graves questões ambientais 
que envolvem o lixo produzido na escola e na aldeia;

 � Desenvolver uma visão local dos problemas ambientais relacionados 
à falta de reciclagem do lixo.

RECURSOS 

 � Humano: professores, alunos e comunidade indígena.
 � Material: datashow, microfone, garrafas pets, matérias recicláveis, 
papéis variados, lápis de cor, pincel, tinta, isopor, cartolina, cola, fita 
adesiva, tesoura, garrafas pet, vidro, papel, equipamento de som, tex-
tos impressos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 � Construção de cartografia para localizar os espaços que se encon-
tram com mais lixo; 

 � Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de agosto 
de 2010. Descarte adequado dos resíduos sólidos para evitar doenças 
provocadas pelo acumulo de lixo; 

 � Coleta seletiva e seus benefícios para comunidade Fulni-ô;
 � Formas de reaproveitamento do lixo; 
 � Realização de alguns passeios de estudo em locais onde o lixo é de-
positado inadequadamente, confecção de material didático alterna-
tivos usando material reciclado, culminando com a exposição dos 
trabalhos, a organização de uma cartilha educativa sobre reaprovei-
tamento do lixo, oficinas e leituras sobre reciclagem.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Área de linguagem e suas tecnologias

 � Contação de histórias;
 � Interpretação;
 � Leitura e escrita.

Área de Ciências Humanas e sociais aplicadas

 � Compreensão e construção de cartografia espacial;
 � Reconhecimento e valorização dos espaços do território;
 � Construção de cartografia para localizar os espaços que se encon-
tram com mais lixo; 

 � Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de agos-
to de 2010. Descarte adequado dos resíduos sólidos.

Área de Ciências da Natureza e suas tecnologias

 � Natureza e sociedade;
 � Lixo e Doenças provocadas pelo acumulo de lixo;
 � Coleta seletiva e seus benefícios para comunidade Fulni-ô;
 � Formas de reaproveitamento do lixo.

ATIVIDADES PROGRAMÁTICAS

 � Exposição do documentário: Ilha das Flores;
 � Exposição do documentário: Tio Lino, Rocinha o mundo da arte;
 � Leitura e explanação do texto: Carta Escrita em 2070;
 � Palestras sobre reciclagem e Debates;
 � Criação de brinquedos e outros objetos com materiais recicláveis;
 � Passeio nos lugares do retiro do Ouricuri e Aldeia Sede, Serra do 
Comunaty e Comunidade do Xixialka, ambos estão localizadas no 
município de Aguas Belas – PE;



24

 � Pesquisar sobre relatos de membros da comunidade Fulni-ô sobre 
os prejuízos do acúmulo de Lixo, e apresentação dos relatos em salas 
de aulas;

 � Leitura da carta da Terra;
 � Oficinas de reciclagem; 
 � Implantação de um projeto piloto sobre coleta e separação do lixo 
na escola;

 � Organização de um livreto com histórias sobre o lixo e um livro de 
receitas para reaproveitamento dos alimentos;

 � Realização de desfile com roupas feitas de matérias recicláveis con-
feccionadas pelos estudantes;

 � Produção de cartazes sobre tema abordado.

AVALIAÇÃO

 � O processo avaliativo acontecerá durante todo o período em que o 
projeto será desenvolvido, através de mudanças de comportamento 
e pela participação e inclusão de novos hábitos na rotina escolar. 
Discussão para identificar as realizações em termos de objetivos al-
cançados, dificuldades encontradas na execução geral do projeto.
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TRILHANDO NA ESTEIRA 
DA INTERCULTURALIDADE, 

ESCRITA E NA LEITURA

JUSTIFICATIVA

Diante das dificuldades de leitura, escrita e interpretação de textos 
diagnosticadas nos alunos do Ensino Fundamental Series Iniciais po-
de-se identificar nos resultados dos trabalhos, no baixo rendimento das 
notas, influenciando na interpretação de textos, levando ao aluno a se 
reprimir com a timidez devido a baixo domínio desses fatores de apren-
dizagem. Para dominar e compreender esses fatores de aprendizagem, 
possibilidade no seu processo de estudos e desenvolvimento seu senso 
crítico preparando-se para uma sociedade no qual estamos inseridos.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver formas e habitar de leitura para compreender e in-
terpretar diferente textos assim como o nome em que vive, conhecendo 
seus valores culturais, costuma, tradições de uma educação diferenciada 
e agregando a sociedade fazendo como que o alunado desenvolva e se 
prepare para superar seus anseios em sociedade, desenvolvimentos con-
tinuo o habito de leitura. Incentivar o habito de leitura e estimular a 
criatividade dos alunos e professores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 � Compreender que a leitura faz parte do nosso dia a dia;
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 � Entender a importância da leitura e escrita na perspectiva de mundo;
 � Conhecer os níveis de textos que serão trabalhados em sua aprendi-
zagem atual de acordo com a idade do aluno;

 � Socializar o conhecimento de acordo com a compreensão do eu;
 � Promover leitura valorizando os saberes de cada docente;
 � Fazer uma sondagem das culturas de outros povos indígena e não 
indígenas;

 � Promover pratica de leitura e interpretação;
 � Criar possibilidades de interação dos alunos com professor, gestão 
escolar, comunidades e apoio através da leitura e    escrita.

RECURSOS 

 � Humano: professores, estudantes e equipe pedagógica e 
administrativa. 

 � Material: livros, revista, jornais e fotografia, caneta, caderno, lápis, 
borracha, argila, sementes, frutos, madeira, tnt, barbante, imbé, ca-
roá, tecido juta, esteira, palhas, papel metro, sufite, cartolina, crepom, 
cola, tesoura, emborrachado, durex, pincel, tinta guache/tecido, tela 
de tamanho variadas, piloto (permanente e para quadro branco), tvs, 
data show, computador, som, livros didáticos, máquina fotográfica, 
câmera filmadora.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 � Propondo uma roda de conversas na sala de aula sobre o tema abor-
dado a importância da arte em nossa vida;

 � Exposição e apresentação de artesanatos;
 � Solicitar aos alunos que construa ou desenhe um tipo de arte e de-
pois fazer a apresentação;

 � Planejar a aula de campo elaborando o questionário a ser desenvol-
vido em campo.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Área de linguagem e suas tecnologias 
 � Leitura e interpretação de texto escrito e imagens/fotos e Produção 
de texto; 

 � Produção de artesanato com argila, semente, palha e frutos;
 � Artes com semente;
 � Desenvolvimento e receita com ervas medicinais.

Área de Ciências Humanas e sociais aplicadas 
 � Produções de contos populares;
 � Contos indígenas e não indígenas;
 � História de cada artesanato;
 � A importância e conscientização das culturas indígenas;
 � Organização do povo Kiriri Canta Galo;
 � Musica indígena/não indígena;
 � Leitura de história indígena;
 � Onde se localiza os diversos tipos de palhas;
 � Estudos de mapas indígenas e seus relevos;
 � Pesquisa e estudos da fauna, flora e preservação; 
 � Marcos histórico do território Kiriri e Estudos do octógono da etnia 
Kiriri.

Área de Ciências da Natureza e suas tecnologias
 � Período de floração palmeira e qual é o período que os frutos estão 
maduros;

 � Importância dos insertos para polinização das flores da licurizeira;
 � Quantas palhas serve para construir uma vassoura e urupemba; 
 � Banho medicinais e sua poções;
 � Mistura da erva e sua substancias;
 � Área de Matemática e suas tecnologias 
 � As composições dos chás medicinais;
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 � Grandeza e medidas; 
 � A forma geométrica nas artes indígenas; 
 � Espaços e formas. 

ATIVIDADES PROGRAMÁTICAS

 � Pesquisa de campo e apresentação;
 � Palestra, roda de conversas, seminário; 
 � Jogos recreativos;
 � Musica indígenas e não indígenas;
 � Atividades de ilustração;
 � Mosaico e pinturas.

AVALIAÇÃO 
 � Os alunos serão avaliados no decorrer de seu desenvolvimento em 
sala e em sua atividade prática na comunidade onde serão obser-
vadas e avaliados através de texto, escrita e na elaboração de reda-
ção e relatórios ou diversos textos. Desenvolvimento de raciocínio 
dentro e fora da sala de aula, desenvolvendo suas habilidades e suas 
competências.
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ALFABETIZAÇÃO E TRADIÇÃO,   
GERA RESPEITO E CONHECIMENTO

JUSTIFICATIVA

Os estudantes da Escola Indígena Nossa Senhora de Lourdes do 
Território Tradicional Tumbalalá do município de Curaçá-Ba, apresen-
ta um perfil em comum, são indígenas, filhos de agricultores, pescadores, 
artesãos e moram em aldeamentos distantes uns dos outros e muitos 
dependem de transporte para chegarem à escola. 

E neste contexto a escola assume a responsabilidade de interagir 
com os alunos e suas famílias na ocupação do espaço escolar, desenvol-
vendo atividades diversas e lúdica, com ações que promovam o interesse 
para construções da Alfabetização e Letramento levando o aluno do 
Ensino Fundamental Series Iniciais a ser protagonista da sua própria 
história utilizando a leitura e a escrita para compreensão das rotinas de 
aprendizagem em suas práticas sócias e culturais.

OBJETIVO GERAL

Realizar a atividades desenvolvendo a leitura, escrita e sua com-
preensão na aquisição da aprendizagem, valorizando os costumes e tra-
dição do povo Tumbalalá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 � Valorizar a cultura do povo Tumbalalá;
 � Respeitar os antepassados e seus ensinamentos;
 � Incentivar a preservar os patrimônios ambientais;
 � Confeccionar jogos de alfabetização e letramento;
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 � Utilizar a música indígena para compreensão da leitura;
 � Apresentar as lendas, vocabulários, literatura e artesanato indígena;
 � Praticar o toré 1 a 2 vezes por semana;
 � Construir artesanatos e maquetes;
 � Visitar as louceiras Tumbalalá;
 � Aprender e vivenciar as brincadeiras dos nossos antepassados;
 � Realizar atividades de alfabetização e letramento.

RECURSOS

 � Humano: professores, alunos, lideranças indígenas e a comunidades 
indígenas.

 � Material: cartolina, pincel, tinta guache, isopor, papel ofi-
cio A4, marcador permanente, livros didáticos e paradidáticos, 
cola branca, cola de isopor, cabaça, caroá, entre outros materiais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 � O projeto será desenvolvido por meio de pesquisas, exposição de 
murais itens do artesanato indígena, cartazes, leituras, palestras, 
trabalhos em grupos, pinturas, participação de lideranças indígenas 
na sala de aula, construção de maquetes, livrinhos com contos 
e causos do nosso povo, HQ, aulas de campo, rodas de conversa, 
produção de diferentes textos, cartazes com vocabulário indígena e 
seus significados, desenhos, colagens, exposições de fotos do nosso 
povo, desenhos de pessoas da nossa aldeia, construção de gráficos, 
etnomapa das aldeias em que moram os estudantes , entrevistas e 
visitas as comunidades, visita aos artesãos, ida ao Rio São Francisco, 
caatinga, confecção de artesanato. Busca assim metodologias para 
melhorar a nossa prática pedagógica ensinando e aprendendo 
através da leitura e escrita no conhecimento da história do nosso 
povo, instigando o processo afetivo entre comunidades, escola e 
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lideranças. A apresentação do projeto será desenvolvida por diretor, 
coordenador e professores na articulação de ideias e ações.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Área de Linguagens e suas tecnologias

 � Arte indígena do povo Tumbalalá; (dança, teatro, pintura, musica, 
artesanato); 

 � Narrativas indígena (lendas do rio e da caatinga);
 � Alfabetização e letramento nas práticas de escrita Tumbalalá;
 � Leitura e escrita;
 � Gênero Textual (Contos, poesia e fábula);
 � Brincadeiras indígenas Tumbalalá na hora de escrever. 

Área de Ciências Humanas e sociais aplicadas

 � História do povo Tumbalalá (contos, causos, biografia);
 � Herança cultural dos antepassados;
 � Lutas e resistências Tumbalalá;
 � População indígena Tumbalalá (gráficos e tabelas);
 � Organização social Tumbalalá: Líderes, suas representações e 
funções.

Área de Ciências da Natureza e suas tecnologias

 � Patrimônio ambiental: (caatinga, Rio são Francisco, plantas medici-
nais, sementes e barros).

ATIVIDADES PROGRAMÁTICAS

 � Exposição de artesanatos;
 � Apresentação do toré;
 � Leitura e construção de mapas dos aldeamentos;
 � Produção e exposição de álbum fotográfico (rio, caatinga, 
artesanato...);
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 � Produção de livrinhos;
 � Álbum fotográfico lutas e resistências (retomada);
 � Pintura corporal;
 � Produção de artesanato;
 � Leitura da história do povo, através dos variados registros;
 � Ler, e interpretar e produção textual de gêneros textuais;
 � Alfabetizar utilizando jogos e brincadeiras do povo;
 � Encontro das narrativas indígena;
 � Rodas de conversas;
 � Palestras com artesãos e lideranças indígenas;
 � Pesquisa junto à comunidade;
 � Produção de vídeo.

AVALIAÇÃO

 � O projeto será avaliado em cada reunião de professores em horário 
de A.C ou de construção dos planos de unidades, observando envol-
vimento dos professores e dos alunos, para reformulação ou perma-
nência das atividades sugeridas no alcance dos objetivos. Podendo 
ter a participação dos alunos e suas famílias no planejamento. Tam-
bém será considerado o envolvimento dos alunos, o compromisso na 
realização das atividades, e as atitudes de companheirismo, respeito. 



PARTE II

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS





A TERRA: 
MORADA DOS ENCANTADOS 

E NOSSA GRANDE CASA
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Título: Convivência na Caatinga: As plantas nossas 
companheiras

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Lista de plantas e família silábica

Eixo Temático: A TERRA: Morada dos Encantados e Nossa Grande 
Casa

Estampa textual: ( x ) Vídeo  ( x ) Música (som)
( x ) Imagem (   ) Objeto (   ) Texto

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

A atividade vai despertar nos alunos o interesse pelo cuidado na 
preservação do meio ambiente.

OBJETIVOS

Conscientizar os alunos sobre preservação da natureza, fazendo-
-os também, ter uma melhor compreensão da leitura e escrita.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Lápis, borracha, lápis de cor, vídeo e folhas mimeografadas.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Em primeiro momento, em sala de aula, será cantado 
um toante, junto com os alunos. Em seguida, debater o que esse toante 
significou para eles;

2ª etapa: Explicar a importância das plantas na natureza, fazendo 
com que eles se conscientizem, entendendo que sem a natureza, não 
existe vida. Mostrando, através  de um vídeo, a variedade de plantas que 
existem na natureza;
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3ª etapa: Fazer uma atividade de acordo com as plantas da região.

AVALIAÇÃO

 � Será avaliada a participação ativa dos alunos nas atividades propos-
tas, e se apresentam dificuldades de assimilação do conteúdo, no de-
correr do processo.
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Título: Roda Vida dos Saberes Ancestrais

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Lista de plantas e família silábica

Eixo Temático: A TERRA: Morada dos Encantados e Nossa Grande 
Casa

Tema: A IMPORTÂNCIA DAS PLANTAS MEDICI-
NAIS NA NOSSA COMUNIDADE.

Estampa textual: ( x ) Vídeo  ( x ) Música (som)  ( x ) Imagem 
(   ) Objeto (   ) Texto

Tempo estimando: 12 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Sem desvalorizar o atendimento da medicina científica os alunos 
também aprenderão a valorizar os Saberes Tradicionais e a Medicina 
dos ancestrais, percebendo que a saúde preventiva  também vem do cui-
dado com o meio ambiente e com as plantas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

 � Conhecer as ervas e plantas que fazem parte da medicina tradicional 
do seu Povo;

 � Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida 
de plantas em geral;

 � Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flo-
res e frutos) e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar 
as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos;

 � Favorecer o desenvolvimento das línguas indígenas em  nível oral e 
escrito;

 � Conhecer e valorizar a língua de seus ancestrais como um símbolo 
poderoso para onde confluem muitos de seus traços identificatórios.
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OBJETO DO CONHECIMENTO

 � Escuta atenta;
 � Exposição oral;
 � Características da conversação espontânea;
 � Relato oral/Registro formal e informal;
 � As plantas;
 � YAATHE, língua ancestral dos Fulni-ô ou a língua do povo da 
Aldeia.

SABERES INDÍGENAS

O uso das plantas medicinais na nossa comunidade.

ATIVIDADE 1:

No primeiro momento, faremos a apresentação do texto “Os Re-
médios Caseiros”. Em seguida, leitura, interação e questões reflexivas 
sobre o texto.

1. Quem é o autor do texto?
2. De que o texto fala?
3. Qual a importância das plantas para a nossa comunidade?
4. Qual delas vocês conseguiram identificar apenas pela imagem?   

No segundo momento, faremos a apresentação de plantas com sua 
descrição na língua Portuguesa e na língua Yaathe caso seja aplicada no 
Povo Fulni-ô ou nas línguas do povo da aldeia.
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Título: Os animais são nossos amigos

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Gênero textual: Música

Eixo Temático: A TERRA: Morada dos Encantados e Nossa Grande 
Casa

Estampa textual: (   ) Vídeo  ( x ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Tema: Importância dos Animais em nossas Aldeias  

Tempo estimando: 02 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Esta atividade visa que a curiosidade das crianças seja explora-
da para a construção de conhecimentos, criando momentos em que ela 
possa expressar suas opiniões, levantar hipóteses, a fim de estabelecer 
relações entre os animais que pertencem ou não a aldeia onde mora. 
Desta forma, ela poderá compreender a necessidade de se ter atitudes de 
respeito e conservação para a preservação das espécies. Também ajudará 
as crianças desconstruírem a ideia de que os animais das matas são ini-
migos e a importância deles para o equilíbrio da natureza.

OBJETIVOS

Escrita dos nomes dos animais; ordem alfabética; separação si-
lábica; conhecer, observar e identificar características e diferenças dos 
animais da aldeia e os das matas não domesticáveis.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Papel madeira, folhas de papel ofício, revistas e jornais, cola, lápis de 
cor e hidrocor.
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DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Iniciaremos a aula, cantando e dançando um canto de 
toré que fale sobre os animais. Após a dança, apresentar o cartaz com 
o canto de toré escrito e ler junto com os alunos, solicitando que eles 
identifiquem no texto, os nomes de animais existentes; 

2ª etapa: Preparar, antecipadamente, cartões com figuras de ani-
mais encontrados e não encontrados na aldeia. Organizar a turma em 
roda e dispor as figuras dos animais. Propor que cada aluno pegue um 
cartão e mostre aos colegas, dizendo se o conhece ou não. Pedir aos alu-
nos que disponham os cartões novamente e que desta vez localizem os 
animais solicitados pela professora. Organizar todos os cartões e pedir 
que um aluno sorteie e mostre aos colegas, que imediatamente, deverão 
fazer movimentos imitando o animal do cartão. Continuar a brincadei-
ra até que todos tenham sorteado um cartão. Em seguida, realizar uma 
atividade impressa onde os alunos deverão pintar os nomes dos animais 
existentes na sua aldeia;

3ª etapa: Apresentar aos alunos, uma tabela através de um cartaz, 
onde irão fazer leitura dos nomes de animais existentes na aldeia, iden-
tificando nos nomes, o número de letras e sílabas;

4ª etapa: Em uma atividade impressa solicitar que os alunos de-
sembaralhem as sílabas e formem os nomes dos animais da aldeia, iden-
tificando também, a primeira letra do nome de cada animal;

5ª etapa: Construir, com os alunos, um painel “ABC Dos Ani-
mais” através de recortes de letras e figuras de animais da aldeia. Montar 
o alfabeto, procurando um animal para cada letra. Em seguida, entregar 
um caça-palavras onde os alunos irão identificar os nomes dos animais 
existentes nele.
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AVALIAÇÃO

 � Verificar a ampliação do repertório das palavras conhecidas;
 � Observar a construção da escrita pelos alunos;
 � Observar se as crianças conseguem diferenciar os animais da aldeia 
de outras localidades.
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Título: Conhecendo os animais e a função destes na natureza

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): A Fauna e o  Meio Ambiente

Eixo Temático: A TERRA: Morada dos Encantados e Nossa Grande 
Casa

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  ( x ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Terra e a conservação da biodiversidade.

Tempo estimando: 06 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Os alunos ampliarão o conhecimento despertando o interesse em 
explorar a natureza e o meio em que vivem.

OBJETIVOS

Ensinar aos alunos indígenas, a conhecer os animais do meio em 
que vivem, sem deixar de apresentar os demais atentando aos perigos  se 
violarmos os espaços daqueles que vivem na natureza.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Folhas de oficio, pincel, data show, cartolina, hidrocor, lápis de cor, 
notebook, câmera digital, desenhos de animais em EVA.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Convidar os alunos a fazer um percurso entre a aldeia e 
a mata, questionando-os sobre que tipo de animais poderia encontrar lá. 
Apresentar uma lista de animais, voltados à realidade da comunidade e 
outros que eles ainda não conhecem; 
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2ª etapa: Pedir aos alunos que façam uma pesquisa junto aos fa-
miliares sobre os animais que se encontram na aldeia;

3ª etapa: Apresentar um texto, classificando cada espécie de ani-
mais, mostrando a importância daqueles que criamos na aldeia. Traba-
lhar com vídeos, desenhos e jogo da memoria, para facilitar a assimila-
ção do aluno.

AVALIAÇÃO

 � Observar o desenvolvimento de cada criança.
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Título: Texto – Lenda: O Protetor das Matas

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Lendas / adivinhações / fonemas e sílabas.

Eixo Temático: A TERRA: Morada dos Encantados e Nossa Grande 
Casa

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  ( x ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Terra e a conservação da biodiversidade.

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Nas aulas os alunos compreenderão que lenda do caipora faz par-
te da crença popular do nosso povo e que foi deturpada pela educação 
colonizadora.

OBJETIVOS

 � Reconhecer que as lendas fazem parte da crença e cultura dos povos 
indígenas;

 � Perceber os mitos criados pelos nossos antepassados para as pessoas 
respeitarem as matas, caatingas e florestas;

 � Estimular, na criança, o interesse pela leitura e escrita.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Quadro, cartolina, lápis de cor, papel oficio, lápis grafite.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Levar a lenda ilustrada e escrita em cartolina e fazer a 
leitura coletiva;
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2ª etapa: Pedir a um membro da aldeia que diz já ter tido contato 
com o caipora para relatar como aconteceu. Em seguida, promover uma 
discursão, perguntando as crianças, se elas conhecem mais alguma his-
tória de caipora;

3ª etapa: Entregar as atividades mimeografadas/impressas com a 
história do protetor das matas para que os alunos respondam aos ques-
tionamentos.

AVALIAÇÃO

 � Processual e continua, observando o interesse que os alunos demons-
tram em desenvolver as atividades, e se houve alguma dificuldade na 
assimilação do conteúdo.
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Título: Trabalhando com o Toré na nossa aldeia.

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Fonema e sílaba.

Eixo Temático: A TERRA: Morada dos Encantados e Nossa Gran-
de Casa

Estampa textual: (   ) Vídeo  ( x ) Música (som)  (   ) Imagem
(   ) Objeto (   ) Texto

Tema: Cantar o Toré é Saudar os Encantados

Tempo estimando: 06 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Apresentar o toré aos alunos, explicando que aquele toré foi criado 
por um indígena da aldeia e trabalhar com as musicas de toré e através 
disso, desenvolver a leitura e escrita, através do reconhecimento das sí-
labas e dos sons.

OBJETIVOS

 � Alcançar um desenvolvimento da leitura e escrita, com base no que 
está sendo aplicado em sala de aula.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Xérox, piloto, maracás, cadernos, lápis de cor, lápis grafite, borracha, 
cartaz com o toré escrito e cartões ou papelão.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Acolhimento com os alunos. Apresentar aos alunos, o 
toré dançado na aldeia, interagindo com eles; 

2ª etapa: Trazer para a sala, um cartaz com a letra do toré escrita, 
para reconhecimento. Em seguida, trabalhar com ilustrações da música 
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a partir do cartaz, onde os alunos irão ilustrar a musica da forma que 
eles imaginarem;

3ª etapa: Apresentar as palavras mais importantes da musica e a 
partir dessa temática, incluir as atividades sugeridas aos alunos, expli-
cando também a importância do nosso toré e o que significa o canto 
toré;

4ª etapa: Apresentar aos alunos, algumas ilustrações de ani-
mais que existem na aldeia e fora dela. Escrever os seus respectivos 
nomes;

5ª etapa: Antes de iniciar a aula, fazer um reconhecimento do 
espaço onde eles estão e mostrar aos alunos a importância da biodiver-
sidade em que estamos inseridos. Após o reconhecimento, retornar para 
a classe e apresentar os nomes que podemos encontrar em nosso meio, 
aprender a separar as sílabas através dos sons;

6ª etapa: Apresentar aos alunos, algumas sílabas ilustradas em 
forma de cartão, em seguida, o professor irá auxiliar os alunos na cons-
trução das palavras através das sílabas;

7ª Etapa: Ouvir a  Música e cantar com a turma.

Esperança 
Lá den’da mata se ouvia
Gritar e bater chocalho
Caboclo velho fazia

Sua festa e seu trabalho
Arreiamá

Guerreia, Aruba!

Na madrugada se ouvia
O som da mata se abrindo

Caboclo velho fazia
Brincadeira de menino
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Arreiamá
Guerreia, Aruba!

Caboclo cortou caminho
Por den’da mata fechada
Saiu na boca da noite

Bater pau na madrugada
Arreiamá

Guerreia, Aruba!

Bater pau na madrugada
Necessita proteção

Minha flecha e meu machado
Minha vara e meu trovão

Arreiamá
Guerreia, Aruba!

Mestre Ambrósio
(https://www.cifraclub.com.br/mestre-ambrosio/268495/letra/)

AVALIAÇÃO
 � Participação através de atividades.





NOSSO TERRITÓRIO, NOSSA 
ALDEIA E NOSSA IDENTIDADE
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Título: Fortalecendo a Identidade Indígena

Série: Fundamental I

Estampa textual: (   ) Vídeo  (    ) Música (som)  ( X  ) Imagem 
(   ) Objeto ( X ) Texto

Temática: Identidade e Território

Tempo estimando: 5 Aulas

Eixo Temático: Nosso Território e Nossa  Aldeia

Eixo Estruturante: Aspectos da vida cidadã

JUSTIFICATIVA

A aldeia é um espaço de vivências das crianças de um determina-
do povo, é o cotidiano em que se encontra a família. É necessário que 
essas crianças demonstrem conhecimento sobre o local em que vivem e 
provocando sentimento de pertencimento e de valorização. Somando-se 
a isso, foi elaborada para desenvolver a competência do interpretador, 
do leitor e escritor, tendo em vista a necessidade e a importância dessas 
práticas.

OBJETIVOS

 � Desenvolver  hábito de escrever no aluno no processo de leitura de 
imagens;

 � Reconhecer a leitura de imagens como fonte de produção de textos;
 � Valorizar os espaços da comunidade em que o aluno tenha acesso;
 � Saber a história do Território.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Lápis, borracha, imagens locais importantes da comunidade, lápis 
de cor e hidrocor.
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DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Dar um passeio pelo território mostrando aos alunos 
a extensão e contando como foi a história de conquista do lugar. Em 
seguida, mostrar imagens e/ou gravuras do diversos  locais da aldeia;

2ª Etapa: Entregar a atividade e orientá-los, propondo, inicial-
mente, que os alunos observem a imagem principal da atividade; 

3ª Etapa: Após todos terem terminado a atividade, promover um 
momento de socialização, no qual cada aluno contará o que fez na ati-
vidade;

4ª Etapa: Estabelecer uma roda de conversa com os alunos bus-
cando que os mesmos elaborem oralmente  a importância da vida na 
aldeia  e como fazer para preservar a identidade e os costumes;

5ª Etapa: Ler a poesia dos autores Kiriri sobre o seu território e 
estimular as crianças a criarem textos sobre o valor de seu próprio ter-
ritório.

Lutas do povo Kiriri                           
Foi das forças vindas da fé

Com coragem e muito repertório
Respeitando as Tradições

Conseguimos, o nosso território

Foi com muita luta e persistência
Que nossa terra conquistamos
As vezes choro, as vezes alegria

De pé nós aguentamos
Sou índio, sou guerreiro 
E não vivo lamentando

Ao pisarmos na nossa terra
Sentimos orgulho e gratidão, 

Por sermos dono dela e não devemos nada ao patrão
Vamos plantar e colher
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Os frutos de nossas mãos
A terra  é nossa riqueza

E não existe algo mais belo 
Que ver protegida a natureza
Por isso  damos nossa vida

Pra preservamos com trabalho e firmeza

Meu Território
Meu Território tem cultura

Sabedoria e tradição
Resistimos com muita bravura
As caravelas e a embarcação

Foi luta, foi sofrimento
Esmagados e escravizados
Mas vencemos o opressor

Com bravura e discernimento

O tempo passou
E o povo acordou
Lutou pela terra
Que Cabral tirou

Ednilton Santos da Silva, Kelly Santos Jesus, Lucrécia de Jesus, 
Lucas Panta Leão dos Santos, Laércio da Silva Santos – Estudantes 
Kiriri Mirandela

AVALIAÇÃO

 � Observar a participação de cada aluno nos aspectos: comportamen-
to, qualidade da leitura, os textos produzidos

 � Recolher a atividade.
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Título: Conhecendo a História da Aldeia

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Conto / Inicial maiúscula e minúscula

Eixo Temático: Nosso Território, Nossa Aldeia

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Nossa Aldeia 

Tempo estimando: 03 aulas

JUSTIFICATIVA

Pensando no fortalecimento da identidade do território procura-
mos nesta atividade que as crianças conheçam a história de ocupação  da 
Aldeia como também conhecer histórias de outros povos indígenas, com 
isso, mantemos a interculturalidade e a preservação de nossa cultura.

OBJETIVOS

 � Levar o aluno a compreender que o uso da linguagem verbal e não 
verbal é um meio de comunicação e de manifestação dos pensamen-
tos e sentimentos das pessoas e dos povos; 

 � Reconhecer e valorizar a diversidade linguística existente no país;
 � Fortalecer a Identidade do território;
 � Preservar a Cultura Indígena através da interculturalidade.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Folhas impressas, lápis, caneta, lápis de cor, giz, folhas de ofício.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Apresentar aos alunos, um texto sobre os povos indíge-
nas da região;
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Entregar aos educandos o texto impresso e pedir que eles façam 
as ilustrações do texto.

2ª Etapa: Entregar aos alunos o texto impresso ou escrito no qua-
dro para analisarmos e fazermos a compreensão do texto focando no 
gênero textual. Localizando o titulo, bem como as palavras que rimam;

3ª Etapa: Mostrar aos alunos, palavras do texto aplicando ativi-
dade impressa escrita, aonde cada aluno irá identificas as palavras e seus 
significados;

4ª Etapa: Trazer para a sala a história da Aldeia pesquisada ante-
riormente;

5ª Etapa: Fazer um painel com Palavras de línguas indígenas e 
seus significados. Expor em uma parte central da escola.

AVALIAÇÃO

 � A avaliação será feita através do comportamento, interesse e partici-
pação ativa dos alunos, em todas as atividades propostas.
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Título: Quais as histórias de encanto que existem em sua al-
deia?

Série : Fundamental I

Conteúdo(s) : Gênero textual Conto (Encontro consonantal)

Eixo Temático: Nosso Território e Nossa Aldeia

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Os Encantados

Tempo estimando: 02 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Para que os indígenas não percam sua identidade e mantenham 
as tradições vivas, esta atividade trará contos da comunidade e de ou-
tros povos trabalhando com isso a interculturalidade e o pertencimento 
identitário.

OBJETIVOS

 � Fazer a leitura dialogada levando em consideração a compreensão 
oral, escrita e análise da estrutura do gênero conto.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Caneta, lápis, folhas impressas, lápis de cor, cartolina, câmera digital, 
pincel para quadro branco.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Apresentar aos alunos, o conto “Serrote”, explicando o 
que é um conto. Em seguida, apresentar um cartaz com o conto e fazer 
os seguintes questionamentos:
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O que há de diferente entre esse texto e uma entrevista?
Neste texto há encontro consonantal?;

2ª Etapa: Entregar aos alunos o texto impresso para fazermos a 
compreensão textual focando no gênero textual, reforçando os aspectos 
que foram analisados no primeiro momento, localizando o título e os 
encontros consonantais;

3ª Etapa: aplicar a atividade impressa onde os alunos irão identi-
ficar as palavras que apresente o encontro vocálico.

AVALIAÇÃO

 � Avaliar, criteriosamente, o desempenho na produção, abordagem te-
mática e nível de leitura.
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Título: O Chão dá se a Gente Plantar, Se a gente não plan-
ta o Chão não dá.

Série: Fundamental I

Conteúdo(s):   O uso do NH, LH, CH.

Estampa textual: (   ) Vídeo  ( x ) Música (som)  (   ) Imagem (   ) 
Objeto ( x ) Texto

Temática: Agricultura e Sobrevivência do Povo Indígena

Tempo estimando: 2 horas e meia

Eixo Temático: Nosso Território, Nossa Aldeia e Nossa Identidade

Eixo Estruturante: Leitura e Escrita

JUSTIFICATIVA

As crianças perceberão o valor da agricultura e da bio-sustentabi-
lidade nas Comunidades Indígenas. 

OBJETIVOS

 � Fazer a leitura levando em consideração a compreensão oral e escri-
ta, fazendo a reflexão das músicas sobre a vida e trabalho;

 � Sensibilizar os discentes as práticas produtivas que enriqueçam e 
melhorem as condições de vida.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Lápis, caneta, papel A4, câmera digital, lápis de cor, papel madeira 
e esteira.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Apresentar a música “Farinhada” em um cartaz e ques-
tionar sobre os mutirões na comunidade;
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2ª Etapa: Chamar os alunos para fazer um círculo e cantar a mú-
sica com eles, explicando que a música é cantada em mutirões de roupa 
de mandioca;

3ª Etapa: Pedir que eles relatem outras músicas da comunidade 
que as pessoas costumam cantar em adjuntos-mutirões.

AVALIAÇÃO

 � Participação ativa dos alunos nas propostas realizadas;
 � Analisar o desempenho na produção.
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Título: Bolo de Macaxeira

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Textos diversos.

Eixo Temático: Nosso Território, Nossa Aldeia e Nossa Identidade

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: A Macaxeira para os Povos Indígenas

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

As atividades deverão contribuir para o fortalecimento da identi-
dade Cultural dos alunos através do estudo de um dos  principais pro-
dutos da culinárioa indígena, a Macaxeira. Procuramos também desen-
volver estratégias de compreensão e fluência na leitura. Causar interesse 
pela leitura e escrita como fonte de informações, aprendizagem lazer, 
arte, etc.

OBJETIVOS

 � Levar para o aluno, conhecimentos prévios, fazendo com que ele 
possa entender a leitura e a escrita das palavras.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Giz, lápis de cor, caneta, borracha, hidrocor, papel ofício, cartolina, 
livro de receitas e grampo.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Levar para cada aluno, cópias de algumas receitas e pe-
dir para que eles escolham algumas delas para perpetrar um livro de 
receitas, produzindo a capa com cartolina; 
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2ª Etapa: Escrever o título do livro em letras impressas maiúscu-
las, criando ilustrações para a capa. Enumerar as receitas na ordem em 
que serão apresentadas no livro, produzindo um sumário com os títulos 
das receitas;

3ª Etapa: Grampear ou encadernar as páginas, anexando elas a 
capa já produzida. Com o livro pronto, reunir outras turmas e familiares 
dos alunos para que seja feito o “lançamento” do livro.

AVALIAÇÃO

 � Participação ativa doa alunos nas atividades desenvolvidas.
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Título: Nossa Escola na Aldeia

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Separação e junção silábica.

Estampa textual: (   ) Vídeo  (    ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( X  ) Texto

Temática: Nossa Escola

Tempo estimando: 03 Aulas

Eixo Temático: Nosso Território e Nossa Aldeia

Eixo Estruturante: Leitura e escrita.

JUSTIFICATIVA

Com este tema espera-se que os alunos valorizem sua escola como 
conquista do Povo da Comunidade.

OBJETIVOS

 � Incentivar no educando o hábito da leitura e escrita;
 � Despertar o interesse pela escola como espaço de aprendizagem mas 
também de conquista dos indígenas.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Piloto, papel ofício, quadro, Xerox e lápis de cor.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Dança do toré no pátio, volta para sala de aula em circu-
lo sentado. Perguntar sobre o que eles sentem em relação à escola, como 
gostaria que fosse, o que sentem falta;
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2ª Etapa: Peço a eles que vamos passear em cada canto da escola, 
explicando para quê serve cada espaço e a função de cada pessoa que 
trabalha. Na sala e apresentar o texto, fazer a leitura juntos;

3ª Etapa: Atividade escrita;

4ª Etapa: Pesquisar a história da Escola e apresentar na próxima aula.

AVALIAÇÃO

 � Pelo desenvolvimento e comportamento do aluno.
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Título: Os Instrumentos Musicais na Aldeia

Série: 1º Ano Fundamental.

Conteúdo(s): Escola

Estampa textual: (   ) Vídeo  (    ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto (  X  ) Texto

Temática: A escola.

Tempo estimando: 03 Aulas.

Eixo Temático: Nosso Território, Nossa Aldeia e Nossa Identidade

Eixo Estruturante: Leitura e escrita.

JUSTIFICATIVA

As crianças conhecerão os rituais praticados na aldeia e os instru-
mentos musicais que são utilizados.

 OBJETIVOS

 � Destacar instrumentos e objetos e seus significados nos rituais e na 
convivência;

 � Analisar se os alunos expressam alguma dificuldade na construção 
do conhecimento;

 � Despertar a importância de ser um índio educado na escola da pró-
pria aldeia;

 � Fazer a leitura com compreensão oral, escrita e analise das atividades 
em grupo.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Folhas impressas, lápis, canetas e hidrocor.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Apresentar, ler e interpretar o texto “o pequeno índio“. 
Fazer alguns questionamentos:
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a)  Diga quais personagens aparecem no texto;

b)  Procure os enfeites e objetos que estão no relato. Dar aos alunos 
o texto “ o pequeno índio”;

2ª Etapa: Entregar aos alunos as questões impressas para serem 
resolvidas a partir do texto;

3ª Etapa: Apresentar a função de cada personagem que está no 
texto relacionando a convivência na aldeia de forma social;

Explicar a importância da educação escolar indígena na sociedade.

AVALIAÇÃO

 � Avaliar a participação ativa dos alunos nas atividades propostas;
 � Observar o desempenho na produção da escrita e leitura.



67

Título: Cultura e Identidade

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Consoante e vogal

Estampa textual: (   ) Vídeo  ( X  ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto (  X ) Texto

Temática: Cultura e Tradição

Tempo estimando: 5 Dias

Eixo Temático: Nosso território, Nossa Aldeia e Nossa Identidade

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Pretende-se fortalecer o aprendizado dos alunos. Tanto na sala de 
aula como nas tradições e no dia a dia de cada um.

OBJETIVOS

 � Trabalhar a sua cultura em sala de aula;
 � Mostrar a importância da jurema na cultura;
 � Adquirir o conhecimento do aluno diante das atividades trabalhadas 
com o foco principal do fortalecimento da cultura e dos costumes 
do seu povo.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Quadro branco, lápis, borracha, cartolina, piloto, lápis de cor, ativi-
dades mimeografadas e etc.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Levar os alunos para se aproximar da Juremeira e expli-
car a importância sagrada desta árvore para os índios no sertão;
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2ª Etapa: Leitura, explicar o assunto que vou passar na sala, dis-
cussão e compreensão do texto;

3ª Etapa: O professor fará uma atividade complementar para 
observar se os alunos compreenderam o que são as vogais e as con-
soantes.

AVALIAÇÃO

 � Será um processo continuo diante de todas as atividades aplicadas.
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Título: Você conhece a lenda da Yara?

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Letras Y, K, W

Estampa textual: (   ) Vídeo  (    ) Música (som)  (    ) Imagem (   ) 
Objeto ( X  ) Texto

Temática: Lendas e Causos de nosso Povo

Tempo estimando: 5 Aulas

Eixo Temático: Nosso Território, Nossa Aldeia e  Nossa Identidade

JUSTIFICATIVA

Buscamos que as crianças cresçam conhecendo e valorizando os 
contos, lendas e causos de nosso Povo como também aprender músicas 
e termos que são muito utilizados nas línguas indígenas.

OBJETIVOS

 � Fazer leitura dialogada considerando a compreensão e o conheci-
mento já existente do aluno.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Folhas impressas, lápis, cartolina, pincel atômico.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Apresentar um cartaz com o texto, fazer a leitura em 
seguida questiona-las para saber se conhecem a lenda do personagem 
citado no texto;

2ª Etapa: Convidar os alunos a formas um círculo todos sentados, 
em seguida incentiva-los a contar historias, lendas que eles conhecem;
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3ª Etapa: Entregar aos alunos uma atividade impressa, fazer a 
compreensão textual, trabalhar com o alfabeto destacando as consoantes 
Y, K e W, fazendo com que compreendam que essas letras são muito 
usadas nos nomes e na maioria das palavras das diversas línguas indí-
genas.

AVALIAÇÃO

 � Avaliar o envolvimento do aluno nas atividades propostas.
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Título: Os Protetores das Matas

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Segmentação e bilhete (lenda)

Eixo Temático: O mundo em que vivo

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: A caipora ou Curupira

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Nosso território , Nossa Aldeia e Nossa Identidade

JUSTIFICATIVA

Pretendemos que as crianças consigam desenvolver a capacidade 
de identificar o gênero lenda, e perceber fazer uma releitura dos mitos e 
lendas do nosso povo para proteção das matas e florestas.

OBJETIVOS

 � Identificar a separação das palavras no texto, nomes e frases. 
 � Identificar a situação proposta no texto com as lendas contadas pelo 
seu povo e saber se há semelhança com o mundo que vivem.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Papel ofício, lápis de cor, giz de cera.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Acolher os alunos de modo afetivo e fazer uma oração 
ao Tupã; Fazer uma cantiga de roda com os alunos;

2ª Etapa: Apresentar os alunos de modo afetivo; Fazer a leitura 
do texto em roda; Fazer questionamento da lenda: O que é a Caipora?; 
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Onde ele vive?; A morada dele é diferente da nossa?; Porque o Caipora 
protege as Matas , Caatinga e Florestas?;

3ª Etapa: Entregar para eles, textos da lenda, e fazer comparação 
textual focando na segmentação. 

AVALIAÇÃO

 � Passar atividade do texto no quadro para os alunos e apresentar para 
os colegas os desenhos feitos da Caipora.
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Título: Poetizando a nossa história

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Ortografia: Letras K, Y, W

Estampa textual: (   ) Vídeo  (    ) Música (som)  (    ) Imagem 
(   ) Objeto ( X  ) Texto

Temática: Cultura do Povo

Tempo estimando: 04 horas

Eixo Temático: Nosso Território e Nossa Aldeia

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Pensando na forma como os conteúdos são apresentados aos alu-
nos de forma descontextualizada, essa proposta de sequencia visa a con-
textualização dos conteúdos valorizando a cultura de cada povo.

OBJETIVOS

 � Desenvolver um trabalho contextualizado voltado a cultura do povo 
indígena do território

 � Identificar as letras Y, K e W no poema;
 � Desenvolver a leitura e escrita das palavras que possuem as letras K, 
Y e W.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Cartolina, tesoura, pincel atômico, quadro branco e marcador, lápis 
de cor, lápis, borracha e etc.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Acolhimento (oração, música, brincadeira). Perguntas 
para explorar os conhecimentos prévios dos alunos;
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2ª Etapa: Leitura e perguntas para interpretação do poema. Ex-
posição dialogada sobre a importância da cultura indígena;

3ª Etapa: Aplicação da atividade. Roda de conversa para cada alu-
no dizer o que mais gostaram das aulas e quais as dificuldades.

AVALIAÇÃO

 � Será avaliado o envolvimento, a participação e o desenvolvimento de 
cada aluno durante as aulas. Além de considerar os aspectos aponta-
dos na roda de conversa.
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Título: O Alfabeto ilustrado

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): O alfabeto ilustrado

Estampa textual: (   ) Vídeo  (  X  ) Música (som)  ( X  ) Imagem        
 (   ) Objeto ( X  ) Texto

Temática: Descrever o Nome

Tempo estimando: 03 Aulas

Eixo Temático: Nosso Território, Nossa Aldeia e Nossa Identidade

Eixo Estruturante: Aspectos da vida cidadã

JUSTIFICATIVA

Levar para a sala de aula o alfabeto ilustrado, possibilitando me-
lhorar o seu conhecimento através de figuras.

OBJETIVOS

 � Apresentar o alfabeto ilustrado através de uma música. Trabalhando 
os objetos que temos em nossa aldeia.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Papel quarenta, folha A4, lápis de cor, lápis, hidrocor, borracha, cola, 
durex, folha impressa.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Fazer um círculo com os alunos na sala de aula, mos-
trando para eles o alfabeto ilustrado com os objetos de sua aldeia;

2ª Etapa: Cantar com os alunos a música envolvendo o alfabeto 
ilustrado;
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3ª Etapa: Fazer uma roda de conversa dialogando e explorando 
os objetos da aldeia. E se eles conhecem ou não a música, e o que mais 
gostaram nela;

4ª Etapa: Aplicar atividade impresso aos alunos, onde terá ilus-
trações de vários objetos da nossa cultura para os mesmos e escrever os 
nomes de cada um. Em seguida pedir para que eles escolham um desses 
objetos que mais lhe chamou atenção e desenhe em seu caderno.

AVALIAÇÃO

 � Participação e desenvolvimento em cada etapa;
 � Observando o aprendizado do aluno nas atividades aplicadas.



77

Título: Cantos.

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Gênero Textual: Leitura e escrita

Eixo Temático: Nosso Território, Nossa Aldeia e Nossa Identidade

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem 
( x ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Canto de Índio

Tempo estimando: 2 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e Escrita

JUSTIFICATIVA

Transmitir para os alunos Cantos dos Índios, os quais estão pre-
sentes em nossa comunidade e são passados de geração em geração.

OBJETIVOS

 � Fazer uma leitura reflexiva com a finalidade de fortalecer a cultura 
do seu Povo e proporcionar um amplo conhecimento e entendimen-
to de Cantos dessa cultura.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Folhas impressas, lápis, lápis de cor, caneta, pincel, câmera digital e 
maracá.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Aconchego, logo após apresentação do canto “Caboclo 
do mato”, explicando como será a atividade, de que tribo é o canto, como 
surgiu e etc;

2ª Etapa: Colocá-los em círculo para dançar o Toré;
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3ª Etapa: Aplicar a atividade impressa, onde eles identificarão pa-
lavras, seus significados, desenvolvendo a leitura e a escrita. Em seguida, 
a finalização com o Toré.

AVALIAÇÃO

 � Participação nas atividades propostas, analisar o desenvolvimento de 
expressão, leitura e escrita.
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Título: O sagrado Terreiro do amaro.

Série: 3º ano

Conteúdo(s): Imagens, produção de frases, o uso do rr e ss.

Eixo Temático: Nosso Território , Nossa Aldeia e Nossa Identidade

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  ( x ) Imagem (   ) Objeto 
(   ) Texto

Temática: Direitos, lutas e movimentos.

Tempo estimando: 04 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Passar para o aluno, a história do amaro e o valor que o terreiro do 
amaro possuir. 

OBJETIVOS

 � Desenvolver a escrita, a leitura e também, a leitura de imagens, iden-
tificar objetos ou temas relacionados aos indígenas.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Lápis, caneta, folhas impressas, borracha e folha A4.

DESENVOLVIMENTO

1ª Etapa: Leitura da história do amaro, explicando o valor do ter-
reiro do amaro. Relatar a importância de alguns objetos, como o maracá; 

2ª Etapa: Debater, a fim de socializar o conhecimento;

3ª Etapa: aplicação e correção da atividade.

AVALIAÇÃO

 � Oralidade, leitura e escrita.
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Título:  Saberes  do Meu Povo  I

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Imagens, produção de frases, o uso do rr e ss.

Eixo Temático: As lutas do meu povo

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  ( x ) Imagem 
(   ) Objeto (   ) Texto

Temática: Nosso Território, Nossa Aldeia e Nossa Identidade.

Tempo estimando: 04 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

 � Reconhecer como se dá o processo de produção de cerâmica na 
comunidade;

 � Participar de interações orais em sala de aula, questionando, suge-
rindo e argumentando;

 � Produzir texto oral com diferentes propósitos;
 � Localizar informações explícitas no texto lido pelo professor;
 � Conhecer e fazer uso da grafia convencional das palavras com cor-
respondências regulares contextuais entre letras ou grupos de letras 
e seu valor sonoro.

CONTEÚDOS

 � Processos de produção de objetos de cerâmica;
 � Desenvolvimento oral e ampliação do vocabulário;
 � Estudo e reconhecimento das letras do alfabeto;
 � Produções escritas espontâneas e direcionadas;
 � Família silábica do C.

SABERES INDÍGENAS

A importância da cerâmica na cultura indígena
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA

1º momento: O professor  irá  levar para a sala de aula algumas 
peças de cerâmica e expor para os alunos fazendo em seguida os seguin-
tes questionamentos: -Quem sabe ou reconhece esses objetos que estão 
expostos na mesa?; -Vocês sabem pra que são usados?; -Como se chama 
o profissional que produz essas peças?; Vocês conhecem alguém da nos-
sa comunidade que produz esses objetos?;

2º momento: Exibição de um vídeo com a temática: cerâmica in-
dígena;

3º momento: Leitura e explanação oral do texto.
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Título: Saberes  do Meu Povo  II: Artesanatos indígenas 
kiriri

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Imagens, produção de frases, o uso do rr e ss.

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  ( x ) Imagem
(   ) Objeto (   ) Texto

Temática: Nosso Território, Nossa Aldeia e Nossa Identidade.

Tempo estimando: 06 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

 � Conhecer o artesanato Kiriri e seus significados no uso da vivencia;
 � Valorizar nossa cultura a partir dos artesanatos Kiriri;
 � Estabelecer relações entre os artesanatos, seu significado e o que há 
em comum entre a oralidade, leitura e escrita no artesanato;

 � Ampliar o conhecimento da aprendizagem, através das informações 
contidas no texto da vivencia dos alunos.

OBJETO DO CONHECIMENTO

Os artesanatos Kiriri;
 � Os traços dos artesanatos com base de produtos naturais encontrado 
no território;

 � A oralidade e escrita;
 � Desenho de  figuras dos artesanatos kiriri;
 � Tipos de barro e suas características;

DESENVOLVIMENTO

1º momento
O professor proporcionará uma exposição com peças e fotos dos 

artesanatos, construídos a partir da argila, da palha e da madeira do 
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nosso povo. Durante a exposição vai instigando o conhecimento prévio 
dos alunos, através questionamentos:

 � Vocês conhecem as os artesanatos do povo Kiriri?
 � Vocês já viram alguém aqui na aldeia com estes artesanatos? 
 � Qual o significado que elas têm para o povo Kiriri? 
 � Vocês usam este material em sua casa? Em quais circunstâncias?
 � Quais a peças que são produzidas com o barro  e com palha? 
 � Onde é retirada a argila e onde a madeira?
 � Como fazemos para não agredir nosso meio ambiente com nossos 
artesanatos?

2º momento
Neste momento o mediador mostra as peças detalhando cada uma 

através da oralidade; Distribuição da figura sobre os artesanatos Kiriri 
mostrando os diferentes tipos de arte; Leitura e explanação oral das figu-
ras existentes na comunidade; Atividade de desenho com os artesanatos.

3º momento 
Aplicar a atividade estimulando para que as crianças façam seus 

próprios artesanatos ou recriem, com o significado cultural.

4° momento 
Levar um artesão da comunidade para ensinar a fazer os artesa-

natos com argila proporcionado momento de pratica com as crianças.

5º Momento 
O aluno ira realizar a leitura do texto sobre o artesanato com 

maior grau de compressão do texto, uma vez que ele desenvolveu todo 
processo com os anciões ou lideranças da comunidade. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que após essa sequência de atividades, os estudantes 
possam diferenciar os artesanatos de suas aldeias dos demais povos 
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indígenas, valorizando o artesanato como instrumento importante da 
cultura do nosso povo. Através destas  aulas os alunos aprenderão a 
valorizar as praticas dos povos indígenas,  em especial o Povo Kiriri , 
preservando  a cultura  do artesanato como patrimônio de todos.

 RECURSOS E MATERIAIS 

 � Humanos, argila, semente, palha, folhas impressas, tinta, impressora, 
lápis, caderno, caneta, computador, borracha, lápis de cor, papel, pa-
lha, argila, água, tauá, dentre outros.

AVALIAÇÃO 

 � Desenvoltura na oralidade, leitura e escrita, desempenho, participa-
ção, interesse, capacidade de concentração nas atividades desenvol-
vidas e organização nas atividades propostas.



SE FEREM NOSSA EXISTÊNCIA
SEREMOS RESISTÊNCIA

Foto Acervo OPARÁ 2018
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Título: Orgulho das conquistas de um povo.

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Textos diversos.

Eixo Temático: Se Ferem nossa Existência, Seremos Resistência

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  ( x ) Imagem
( x) Objeto ( x ) Texto

Temática: Direitos, lutas e movimentos.

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Relatar a força e a coragem do povo indígena que mesmo com 
todos os empecilhos e barreiras, nunca desistiu da lutar por uma vida de 
qualidade, buscando conquistar seus direitos. 

OBJETIVOS

 � Perceber a escola é o bem mais sagrado da comunidade e que nela 
também se  aprende a história de resistência dos Povos Indígenas, 
as raízes das tradições e cultura indígena trazida pelos antepassados. 

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Lápis, borracha, tintas, cartolina, papel madeira, tesoura, lápis de cor, 
folha de ofício, cola quente e TNT.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Desenvolver o conteúdo e abrir espaço para perguntas; 

2ª etapa: Junto à aula de cultura, identificar um toante que fale 
sobre a luta e as conquistas do seu povo;
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3ª etapa: Fazer um relato e pesquisar com os patriarcas da comu-
nidade sobre as conquistas, costumes e falar um pouco sobre a história 
da comunidade;

4ª etapa: Fazer um passeio pela aldeia explicando como os antigos 
conseguiram o território.

AVALIAÇÃO

 � A avaliação será feita na apresentação da pesquisa, em relatos reais, 
trazendo pessoas influentes nas batalhas e no desenvolvimento e no 
interesse do aluno com o conteúdo.
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Título: Valei-me meu Pai Tupã

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Poemas.

Eixo Temático: Se Ferem nossa Existência, Seremos Resistência

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Direitos, lutas e movimentos.

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Estas aulas serão importantes para os alunos conhecerem e valori-
zarem as linguagens que nos é transmitida por parte da espiritualidade.

OBJETIVOS

 � Identificar a escrita ortográfica e fazer com que os alunos entendam 
a forma de escrever as frases; 

 � Conhecer e valorizar a língua de seus ancestrais como um símbolo 
poderoso para onde confluem muitos de seus traços identificatórios.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Pincel de quadro, folha de oficio, lápis de cor, lápis grafite e cartolina.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Fazer algumas brincadeiras e a apresentação do tema 
distribuindo xerox do texto aos alunos para que façam a leitura; 

2ª etapa: Colocar os alunos em fila e cantar um toante de Toré;
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3ª etapa: Distribuir folhas de oficio para que os alunos façam de-
senhos sobre o texto. Em seguida, dividir em grupos para que eles pos-
sam fazer ou colar figuras na cartolina;

4ª etapa: Fazer visita ao Pajé para dialogar sobre a importância 
dos valores espirituais do povo e sua tradição.

AVALIAÇÃO

 � Avaliar o comportamento nas participações dos grupos;
 � Avaliar se o aluno se esforçou para entender e desenhar o texto; 
 � Avaliar a participação ativa do aluno.
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Título: A raiz dessa terra.

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Texto, ortografia R / RR, produção de frase.

Eixo Temático: Se ferem nossa Existência, Seremos Resistência

Estampa textual: (   ) Vídeo  ( x ) Música (som)  (   ) Imagem ( x ) 
Objeto ( x ) Texto

Temática: Direitos, lutas e movimentos.

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

As crianças aprenderão a importância de cantar e dançar o toante 
com nossas crianças, fazendo com que elas possam trabalhar também a 
leitura e a escrita.

OBJETIVOS

 � Fazer com que os alunos passem a conhecer e produzir um texto.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Lápis, quadro, piloto, maracá, caderno, atividade escrita.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Trazer o maracá e pedir aos alunos para fazerem um cír-
culo para dançarem o Toré. Em seguida, com os alunos sentados, copiar 
o toante no quadro e pedir que os alunos o copiem no caderno; 

2ª etapa: Pedir aos alunos que façam uma pesquisa com os pais, 
sobre como são feitos os maracás e os cocares. Em seguida, dividam as 
experiências com os colegas;
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3ª etapa: Pedir aos alunos que dividam, oralmente, as experiências 
que tiveram, no decorrer da pesquisa, com os colegas.

AVALIAÇÃO

 � Participação;
 � Atividade escrita;
 � Atividade oral.
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Título: Leitura e interpretação.

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): O uso do R e RR, ilustração e leitura de imagens.

Eixo Temático: Se Ferem Nossa Existência, Seremos Resistência

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem ( x ) Ob-
jeto ( x ) Texto

Temática: Direitos, lutas e movimentos.

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

O tema presente, surgir diante da importância m está fortalecen-
do e valorizando as lutas, conquistas e saberes tradicionais dos povos 
indígenas, desenvolvendo a leitura e a escrita a partir da sua vivência no 
dia a dia na aldeia.

OBJETIVOS

 � Conhecer e valorizar as lutas e conquistas do seu povo;
 � Levar o aluno a ler e identificar palavras no texto e seu significado;
 � Compreender o emprego do RR e R em palavras conhecidas.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Lápis, cartolina, caderno, pincel atômico, borracha, caneta, lápis de 
cor, giz de cera, papel ofício.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Apresentar para a turma, através de cartazes, relatos 
sobre as lutas do seu povo, questionando seus principais objetivos e a 
importância do território para os povos indígenas. Em seguida, expor o 
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cartaz com a história da luta de reconquista do território, e juntamente 
com os alunos, fazer uma leitura coletiva; 

2ª etapa: Pedir aos alunos que identifiquem no texto, a palavra 
território e a escreva em seu caderno, em seguida, circular as letras R e 
RR;

3ª etapa: Levar para a sala, o mapa do território do povo, em 
seguida, pedir para eles fazerem ilustrações do mesmo em papel ofício.

AVALIAÇÃO

 � A avaliação será constante, através de observação, interesse e 
envolvimento do aluno nas atividades propostas.





A UNIÃO E AMIZADE 
FORTALECE A COMUNIDADE
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Título: Por que devemos respeitar os nossos colegas?

Série: FUNDAMENTAL I

Conteúdo(s): Texto informativo.

Eixo Temático: A União e Amizade, Fortalece a Comunidade 

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Respeito com os colegas.

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

A atividade proposta ajudará os alunos a compreender e refletir 
sobre a convivência com os colegas em sala de aula, destacando a impor-
tância do respeito ao próximo, além de trabalhar a ortografia de palavras 
com ge e gi.

OBJETIVOS

 � Refletir sobre a importância do respeito não só com os colegas, mas 
do respeito de modo geral; identificar e explorar as habilidades de 
respeito dos alunos. Desenvolver e praticar as habilidades de leitura 
e escrita. Praticar a escrita de palavras com ge e gi.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Material impresso, quadro branco, pincel atômico, cartolina ou pa-
pel madeira, lápis de cor.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Apresentar o tema que será abordado, dando espaço para 
que os alunos exponham seus conhecimentos e ideias sobre o mesmo. E 
em seguida, exibir um cartaz com as seguintes questões:
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 � Qual o tema abordado?
 � O que significa respeito?
 � Porque devemos respeitar?
 � Quem mais devemos respeitar? 

2ª etapa: Entregar o material impresso aos alunos e realizar a lei-
tura do texto;

3ª etapa: Aplicar a atividade proposta para os alunos.

AVALIAÇÃO

 � Participação, desempenho nas atividades e compreensão do tema e 
do texto.
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Título: O que devemos fazer para que todos se respeitem?

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Ortografia do ge e gi

Eixo Temático: A União e Amizade, Fortalece a Comunidade

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Cuidado com todas as pessoas especialmente as mais 
vulneráveis

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Através destas atividades as crianças poderão melhorar as habi-
lidades de compreensão textual e de ortografia, além de compartilhar 
hábitos de respeito às pessoas especialmente as mais vulneráveis.

OBJETIVOS

 � Desenvolver a capacidade de escrever as palavras corretamente.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Lápis, lápis de cor e material impresso.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Apresentar aos alunos, o texto sobre o respeito e em se-
guida, fazer os seguintes questionamentos:

 � Qual é o título do texto?
 � Devemos respeitar a todos e todas, mas como devemos mostrar nos-
so respeito aos  mais velhos, as gravidas e os deficientes? Por quê?
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2ª etapa: Entregar aos alunos, o texto impresso para fazerem a 
leitura e a compreensão textual;

3ª etapa: Aplicar a atividade impressa em que os alunos irão iden-
tificar e responder as questões.

AVALIAÇÃO

 � Participação dos alunos em todas as atividades.
 � Analisar, durante o processo, se os alunos expressaram alguma difi-
culdade em alguma das etapas.
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Título: Cacique e pajé

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Texto

Eixo Temático: A União e Amizade, Fortalece a Comunidade

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Respeito com os colegas.

Tempo estimando: 06 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

As crianças entenderão a importância e convivência das nossas 
lideranças na comunidade, respeitando seus conhecimentos e diálogos. 
Também entenderão o significado de algumas palavras e costumes que 
são de suma importância o respeito de nossa comunidade indígena. Pre-
tende-se também desenvolver o senso crítico da criança para que não 
confunda respeito com subserviência e medo.

OBJETIVOS

 � Fortalecer cada vez mais a importância do respeito;
 � Valorizar e compreender os conhecimentos tradicionais das nossas 
lideranças;

 � Promover uma compreensão das palavras de valores éticos que deve-
mos utilizar no nosso cotidiano;

 � Desenvolver o senso crítico da criança;
 � Desenvolver habilidades de leitura, escrita e coordenação motora.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Caderno, lápis, lápis de cor, folhas de oficio.
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DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Apresentar o texto e explicar a importância do Cacique 
e do Pajé na aldeia. Fazer a leitura coletiva com os alunos;

2ª etapa: Pedir que os alunos desenhem objetos que o Cacique e 
o Pajé utilizam em seu dia a dia;

3ª etapa: Circular na atividade, as palavras com Ja, Je, Ji, Jo e Ju.
4ª etapa: Apresentar aos alunos uma música tradicional da 

comunidade, ensinando os gestos e a sequencia dos atavis. Em seguida, 
apresentar um cartaz com a música e fazer os seguintes questionamentos: 
Qual é o nome da música?; O que o nosso pajé representa para nós?; 
Devemos respeitar apenas as lideranças?; O que significa a palavra 
respeito para você?; Quando discordamos das posturas ou opiniões de 
alguém, como devemos expressar nossa opinião ou descontentamento?; 
Qual a diferença entre Respeito e Subserviência?

5ª etapa: Entregar aos alunos o texto impresso para que seja feita 
a leitura e a compreensão textual para focando o gênero musica, re-
forçando os aspectos que foram discutidos e explicando no primeiro 
momentos, bem com a identificação dos atavis com material concreto;

6ª etapa: Aplicar a atividade impressa onde os alunos irão identi-
ficar e responder as questões.

AVALIAÇÃO

A avaliação também se dará pela participação ativa das crianças 
em todas as atividades propostas, bem como o processo de entendimen-
to da temática abordada.  Desenvolvimento das atividades propostas de 
leitura e escrita.
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Título: A zabumba.

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Texto lacunado.

Eixo Temático: A União e Amizade, Fortalece a Comunidade

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem
 (   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Respeito com os colegas.

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Desenvolver no aluno, o entendimento em relação ao respeito e 
utilidade do instrumento musical.

OBJETIVOS

 � Despertar no aluno, o interesse em conhecer e vivenciar os costumes 
tradicionais, respeitando um ao outro, através da formação e leitura 
das palavras.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Caderno, lápis, lápis de cor, folhas de oficio.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Apresentar aos alunos o texto e explicar a importância e 
o assunto que se trata;

2ª etapa: Fazer uma reflexão em relação à importância do instru-
mento, e em seguida, pedir que os alunos o desenhe;
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3ª etapa: Pedir que eles mostrem o desenho para a turma e falem, 
em poucas palavras, com que referencia se dirigem a zabumba.

AVALIAÇÃO

 � Observar o desenvolvimento do aluno nas atividades. Analisar se 
expressou algum tipo de dificuldade no desenvolver das atividades.
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Título: Os sábios

Série: 3º ano

Conteúdo(s): Texto lacunado.

Eixo Temático: A União e Amizade, Fortalece a Comunidade

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Sabedoria Ancestral

Tempo estimando: 03 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

A criança aprenderá o respeito e a valorização dos Saberes An-
cestrais.

OBJETIVOS

 � Fazer a leitura do texto para os alunos, explicando a importância do 
respeito que devemos ter com os mais velhos.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Caderno, folhas impressas, lápis grafite e lápis de cor.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Apresentar aos alunos o texto, explicando a importân-
cia do respeito aos mais velhos e o valor da história oral passada pelos 
antepassados de pai para filho. Em seguida, fazer um breve comentário 
sobre o tema. Copiar o texto e pedir que eles desenhem a pessoa mais 
velha da aldeia;
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2ª etapa: Entregar o texto, focando o gênero textual, e também, 
identificando o título;

3ª etapa: Aplicar a atividade em sala;

4ª etapa: Levar os alunos à casa de um sábio da comunidade para 
contar histórias da comunidade.

AVALIAÇÃO

 � Observar o desenvolvimento de casa aluno.
 � Analisar, durante o processo, se os alunos, em alguma das etapas, 
expressaram alguma dificuldade no processo de construção de 
conhecimento.





A VIDA É UM PRESENTE
APRENDER A CUIDAR DA SAÚDE
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Título: Higiene com nosso corpo

Série: 1º ano

Conteúdo(s): Família silábica da letra T

Eixo Temático: A Vida é um Presente: Aprender a Cuidar da Saúde

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem
 ( x ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Saúde e educação

Tempo estimando: 02 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Os alunos aprenderão a necessidade de cuidados com o corpo 
através de hábitos de higiene para ter uma vida saudável. Através do 
texto, os alunos conhecem as famílias da letra T.

OBJETIVOS

 � Aprender a ler e a escrever;
 � Desenvolver o raciocínio lógico, áudio/visual;
 � Compreender a importância da higiene;
 � Noção de poema com rimas.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Papel ofício, lápis grafite e de cor, giz de cera, papel madeira, cartoli-
na, cola, tesoura, piloto, objetos de higiene e canetinhas.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: O professor deverá ler um poema para os alunos, expli-
cando a importância da higiene. Exposição de painel com objetos de 
higiene e ensinando como usar;
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2ª etapa: Os alunos responderão oralmente, o que entenderam 
sobre o poema e sobre a explicação do professor;

3ª etapa: Responder atividades.

AVALIAÇÃO

 � Participação nas atividades propostas.
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Título: Plantas que devemos conhecer

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Plantas medicinais e seu uso responsável

Eixo Temático: A Vida é um Presente: Aprender a Cuidar da Saúde

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  (   ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Saúde e educação

Tempo estimando: 02 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Com estas atividades pretendemos que os alunos aprendam a 
identificar e valorizar as ervas medicinais da aldeia, porém compreen-
dendo que se não forem usadas com cuidado e por pessoas com expe-
riência pode causar danos à saúde e a auto medicação é errado.  O uso 
das plantas não deve substituir a procura do médico quando estamos 
doentes.

OBJETIVOS

 � Fazer com que o aluno compreenda a importância das ervas medi-
cinais da aldeia.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Caderno, folha de ofício e lápis de cor.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Leitura das listas de ervas medicinais;

2ª etapa: Explicação da atividade;
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3ª etapa: Falar com pajé da comunidade sobre a importância das 
plantas na tradição do Povo.

AVALIAÇÃO

 � Participação dos alunos em todas as atividades propostas.
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Título: Como ter um belo sorriso.

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Família silábica da letra S

Eixo Temático: A Vida é um Presente: Aprendendo a cuidar da saúde

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  ( x ) Imagem (   ) Ob-
jeto ( x ) Texto

Temática: Saúde e educação

Tempo estimando: 02 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

Os alunos serão estimulados a cuidar da saúde e aprenderão que 
os dentes e a boca pode ser o canal para adquirir várias doenças.

OBJETIVOS

 � Compreender a importância de escovar os dentes após cada refeição;
 � Entender a necessidade de ter bons hábitos de higiene bucal.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Cartaz, quadro, giz ou pincel, lápis, borracha e caderno.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Convidar algum profissional da saúde para falar com as 
crianças sobre a higiene  e cuidados com os dentes. E se possível solicitar 
aplicação de flúor nas crianças da escola. Fazer contato com a SESAI 
ou Posto dentário;

2ª etapa: Fazer a leitura individual e coletiva do texto com os 
alunos, em seguida, pedir que eles identifiquem no texto, os produtos 
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que usamos na nossa higiene bucal. Explorar questões no quadro e pedir 
que eles copiem e em seguida, respondam;

 � 3ª etapa: Pesquisar com os pais, alguma erva medicinal que seja 
utilizada para os dentes.

AVALIAÇÃO

 � Através da participação dos alunos, desenvolvimento, leitura e 
escrita, comportamento, interesse e atenção.
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Título: Banho diário veio dos índios.

Série: Fundamental I

Conteúdo(s): Gênero textual.

Eixo Temático: A Vida é um Presente: Aprendendo a Cuidar da Saúde

Estampa textual: (   ) Vídeo  (   ) Música (som)  ( x ) Imagem 
(   ) Objeto ( x ) Texto

Temática: Saúde e educação

Tempo estimando: 02 aulas

Eixo Estruturante: Leitura e escrita

JUSTIFICATIVA

As crianças compreenderão que os hábitos de higiene vem doa 
antepassados indígenas, muitas vezes perdido pelas más condições de 
vida imposta pela colonização.

OBJETIVOS

 � Apresentar hábitos do povo indígena.
 � Fazer a leitura e a escrita, levando em consideração a compreensão 
oral e escrita.

MATERIAL NECESSÁRIO

 � Folhas impressas, quadro branco, pincel, cartolina, lápis de cor, figu-
ras, lápis e borracha.

DESENVOLVIMENTO

1ª etapa: Apresentar aos alunos, hábitos indígenas, mostrando 
cartazes com imagens e legendas desses hábitos. Fazer questiona-
mentos:
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 � Você conhece algum hábito indígena que não foi citado?
 � Você gosta de tomar banho?
 � Porque é importante tomar banho todos os dias?

2ª etapa: Escrever o texto no quadro, e fazer leitura coletiva com 
os alunos, e em seguida, pedir para que eles copiem o texto em seus 
cadernos;

3ª etapa: Entregar aos alunos, atividades impressas para que eles 
pratiquem a leitura e a escrita, com base no que foi discutido no decorrer 
da aula, avaliando a oralidade e produção das mesmas.

AVALIAÇÃO

 � Participação ativa dos alunos nas atividades propostas;
 � Avaliar o desempenho na produção e o nível de leitura 
cuidadosamente.
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