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Srs. Pais,  
 
 PROJETO DE 2019 

REDESCOBRINDO O BRASIL: OS POVOS INDÍGENAS 
Através dos projetos trazemos para as crianças temas sobre o meio ambiente, o planeta Terra e o universo, 
arte, lugares, pessoas e diferentes culturas.  
 
Escolhemos para este ano como tema o mundo indígena, culturas que estão ao mesmo tempo longe e perto 
de nós. Longe no seu modo de estar no mundo, distância que se expressa no estilo de vida e na relação com 
a natureza. Perto geograficamente e por fazerem parte da nossa história, das nossas heranças culturais.  
 
Dos 3,5 milhões de índios da época da chegada dos portugueses, estima-se que atualmente no Brasil a 
população indígena é de mais ou menos 750 mil pessoas, sendo que 350 mil vivem em aldeia e cerca de 400 
mil fora das terras indígenas. De norte a sul, de leste a oeste, existem aldeias indígenas em quase todos os 
estados do país. 
 
Quando os índios entram em contato com a população não indígena eles mudam alguns hábitos, como usar 
relógio, roupas, celulares e aprendem a falar português, mas continuam sendo índios, porque embora suas 
culturas sejam muito antigas, não são paradas no tempo. Elas se modificam, se transformam em função de 
novos acontecimentos e situações. Saber sobre essas mudanças amplia o nosso olhar para além dos 
estereótipos construídos pelo não conhecimento. 
 
Citando Daniel Munduruku, autor do livro Coisas de Índio: “Outro desejo que tenho é fazer com que os 
leitores deste livro percebam as diferenças entre si mesmos. Não é preciso ir longe para se notar quanto o 
ser humano é diferente, mas às vezes é preciso conhecer as diversas formas de se viver no mundo para 
acabarmos compreendendo a importância de se respeitar nosso semelhante. Só respeita o outro quem 
conhece o outro.” 
 
Proporcionaremos através de histórias, música, brincadeiras, pesquisas, desenhos e diferentes atividades 
criativas essa relação com a diversidade, que é a maior riqueza da vida na Terra. 
 
Admirar, se espantar, comparar, observar, descobrir, conhecer e identificar são experiências nas quais se dá 
a aprendizagem. Aprender envolve uma pluralidade de situações onde, num processo de construção, 
enriquecemos nossa percepção de mundo e nos desenvolvemos como seres ativos e reflexivos. 
 
Um ótimo ano para todos e convidamos vocês para participarem conosco desse novo projeto! 
 
Silvana A. Continentino 
 
 
 RECREAÇÃO ATIVA 

TRABALHANDO O PROJETO 
Um novo amigo apareceu, o KÛRACY, que significa SOL. Ele estava Ele estava intrigado! Com uma escola na 
cidade poder ter nome indígena. 
Existiriam índios estudando ali? Ele se perguntava. 
KÛRACY trouxe novidades, se apresentando através de uma música.  
 
 



 

Filho da terra 
Autor: Toni Vargas 

 
Sou da terra, filho da terra 

Sou a terra, eu sou 
Sou do rio, filho do rio 

Sou o rio, eu sou 
Sou da mata, filho da mata 

Sou a mata , eu sou 
E o vento, 

o voo colorido da arara 
o canto do passarinho, eu sou 

Sou a onça , sou a cobra 
o jacaré no igarapé, eu sou 

Sou a noite cheia de estrelas 
O sol da manhã eu sou 

 

De onde vem o nome da UERIRI? 
Alguém sabe? 

 
 
 PROJETO DO GRUPO 2 

“O Barco”: Mary França e Eliardo França 
Com o menino vamos navegar! Ver os peixes grandes e pequenos. A tartaruga nadar. A onça beber água e o 
índio pescar. As águas do rio não param, elas vão até o mar!  Com meu barco de papel vou longe....longe! 
Vamos começar o ano navegando pelo rio num barco de papel e outros barcos que a gente inventar. 
Durante a viagem vamos brincar com todos que encontrarmos na beira do rio que vai até o mar! 
 
 
 SUCATAS E REVISTAS 
Estamos precisando de revistas, caixas de ovos, tampas, potes de iogurte e pratinho de laticínio. 
 
 
 PROJETO DO GRUPO 3 

“Menino Poti”: Ana Maria Machado e Claudius 
O menino Poti vive na mata. Ele vai de canoa pelo rio que passa na mata. Na canoa ele leva muita banana. 
Da sua canoa ele vê os animais e vê também o bebê-macaco que pula e bate o pé no toco. O menino Poti 
leva o macaco até a taba. Ele cuida do macaco, que come as bananas. 
Nesta história vamos fazer, com o menino Poti, o trajeto pelo rio e conhecer com ele os animais que vivem 
na mata e o bebê-macaco que adora banana. 
 
 
 REUNIÕES DE PAIS DE FEVEREIRO 

• Quarta-feira, 20/02: Grupo 2, às 8h30; 
• Terça-feira, 26/02: Primeiro Ano,às  17h; 
• Quarta-feira, 27/02: Jardim 1, às 8h30. 

 
 LIVRO DE MATEMÁTICA DO JARDIM 3 
Anotem o nome do livro de matemática que as crianças deverão trazer no início do ano letivo: Recontando 
nossas Brincadeiras, Educação Infantil I, Editora do Brasil, Maria Apparecida Barroso de Lima. 
 



 

 
 LIVROS DO JARDIM 3 E PRIMEIRO ANO 
Os livros de linguagem da Alfabetização Natural deverão ser adquiridos na secretaria da Ueriri no primeiro 
dia de aula. 
 
• Jardim 3: MEU PRÉ-LIVRO, Gilda Rizzo, Ed Didática e Científica. 
            R$ 72,00 
 
• Primeiro Ano: MINHAS CAÇADAS, Gilda Rizzo, Ed Didática e Científica. 
            R$ 72,00 
 
 

Atenciosamente, 
Coordenação 


