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O projeto “ A cultura indígena e a sua 

influência  no  nosso  cotidiano" tem  como 

intuito buscar conhecer , valorizar e respeitar 

a cultura indígena,  desmistificando assim as 

visões estereotipadas, 

costumes, valores, 

estudando 

comidas 

seus 

típicas, 

vocabulários, vestimentas e músicas. 



Dia 19 de Abril iniciamos uma roda de 

conversa sobre o dia do  

houve questionamentos, dúvidas, 

informações  e  muitas  curiosidades,   

a partir  daí  decidimos  conhecer  melhor  a 

cultura indígena por meio de um projeto. 

 

indígena,  

 

 
 
 

3 

19 de Abril dia do indígena 



A  princípio,  fizemos  um  

levantamento sobre os conhecimentos prévios 

que os alunos tinham sobre os indígenas. 

”Eu sei que eles 

fazem uma 

música legal” 

-  Matheus 

“Eles usam a 

lança para 

caçar “  

-  Leonardo 
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”Eles usam coco para 

fazer instrumentos 

musicais e fazem as 

roupas com folhas” 

-Maria Elisa 
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“Eles usam um 

tipo de fruta para 

fazer vitaminas “  

-  Julia 



Iniciamos o projeto falando sobre 

as comidas típicas indígenas que 

que estão no nosso cotidiano e 

comemos diariamente, como: 

 

Pamonha 

Paçoca 

Pipoca 

Mandioca 

Tapioca 

Então, decidimos desenhar essas 

comidas típicas indígenas. 6 
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A pamonha foi a comida que mais chamou a 

atenção  de  todos,  por  ter  uma  aparência 

diferente das outras comidas. 
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10 



Moradias indígenas 
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      Descobrimos que existem várias moradias 

indígenas, dentre elas: 

A mais conhecida de todas  são as OCAS,  

 moradias comuns das tribos indígenas 

tupi-guarani 
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Opy 

É uma espécie de casa de reza dos índios 

da tradição guarani. 

Servem também para a realização de 

festas  religiosas,  cerimônias  e  rituais 

sagrados. 
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Tapera 

 
Em tupi, a palavra tapera significa "aldeia extinta". Portanto, 

uma tapera é um conjunto de habitações indígenas que 
foram abandonadas pelos índios que ali viviam. A tapera 
geralmente encontra-se em ruínas e ocupada por mato. 
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Momentos das produções artísticas do 

Jardim 2 

Ao  desenharmos as moradias indígenas, 

decidimos  enfeitar  com  gravetos  para  que  a 

produção ficasse ainda mais realista. 15 



”  A cabana deles 

é feita com palha 

e madeira” 

-Malu 
 

 
“ 

 
”  As casas deles 

devem ser bem 

quentinhas” 

-Rafaela 
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“  Eu acho que a casa deles devem ser 

gelada”- Maria Valentina 
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“ A casa deles não 
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cai mesmo sendo diferente” 



Em nossas rodas de conversas, 

aprendemos também que hoje, alguns 

indígenas vivem exatamente igual a nós: 

usam celulares, vão  a  escola,  

trabalham  e  tem  uma rotina como a 

nossa. 
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Durante o projeto, a aluna Júlia teve o 

prazer de emprestar seu livro: “Rumos 

de um pequeno guarani ”  e compartilhar 

essa história tão linda com a turma. 
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A cada dia, líamos uma parte da história. 
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Toda a turma adorou a história, e o assunto 

ficou ainda mais contextualizado. 



Músicas 
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Escutamos  muitas  músicas  indígenas  e 

percebemos, pelos sons diferentes, vários 

instrumentos. 

Então, decidimos produzir  o instrumento 

kabuletê. 
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“As músicas indígenas têm um som 

agradável“ -  Jorge 



“Eu adoro as músicas 

indígenas que a prô coloca 

para gente ouvir ” -Melissa 

”  O Kabuletê parece um mini 

tambor ” -Luisa 25 



“O meu Kabuletê será  bem co lor ido ” -

Leonardo 
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“  O Kabuletê faz som de tambor ” -  

Vinicius 
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Aprendemos também sobre as palavras do nosso 

cotidiano  que são de origens indígenas, alumas 
delas:  

Jacaré 

Abacaxi 

Arara 

Amendoin 

Ipanema 
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E assim, encerramos o nosso projeto 

com muita alegria e aprendizados. 
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