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Disciplina: Arte 
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Atividade de arte 4º ano de 02 a 13 de agosto 
 

Tema: Arte Indígena 
Objetivos: conhecer e valorizar a cultura indígena; analisar os 
diferentes grafismos que existem na ultura indígena desde a 
pintura corporal a utensilios e objetos cotidianos; observar os 
grafismos indígenas o uso da linha como elemento visual.  
 
Habilidades: EF15AR01; EF15AR02; EF15AR03;  EF15AR12; EF15AR015;  

Primeira atividade 

Na apostila de arte leia e observe atentamente e leia as legendas 
das imagens das páginas 22, 23, 24. 

Após observar os tipos de linhas usadas no grafismo indígena em 
seus vasos de cerâmica, crie três padrões diferentes de grafismo 
nos vasos da página 25 e pinte com lápis de cor. 

Segunda attividade 

Para hoje vamos conhecer um pouco sobre a música indígena. Leia 
e observe as imagens das páginas 28, 29 e 30. Leia o texto abaixo. 

O cântico das crianças 

      O Guarani sempre teve um cântico. Geralmente um cântico que 
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fala da cultura, da religião, da travessia da Terra Sem Male. 
Também fala dos pássaros. Esses cânticos representam para nós o 
cântico da paz. No casamento, tinha esse cântico das crianças. E, 
quando as crianças nascem, também tem o cântico. 

      Tudo tem significado para o guarani. Por exemplo, o cântico 
da criança. Amanhecendo o dia, todas as crianças cantavam estes 
cânticos tradicionais que estão no Cd Nande reko arandu (ouvirão 
as músicas após a leitura do texto). Os mais velhos ensinavam 
as crianças a cantar e explicavam qual é a importância, qual o 
significado daquele cântico. 
       Por exemplo, dos pássaros. Deus pôs cada um no seu lugar. 
Os pássaros são aves, são seres animais. Os pássaros não falam, 
mas têm o mesmo sentimento do ser humano. Eles têm chefe dos 
pássaros dentro da mata. Eles são como nós. Nós temos o pajé que 
é chefe espiritual dentro da nossa cultura. Os pássaros também 
têm. 
        Deus fez os seres humanos. Só que cada um diferente um 
do outro. Principalmente a língua. No Brasil nós temos cento e 
oitenta nações indígenas. Cada um tem etnia, fala sua própria 
língua, mesmo sendo índio. Então, cada um, cada etnia é um 
universo. Assim diz nossa religião. Cada tradição, cada costume, 
seja dos guarani ou de outros povos, seja dos brancos, ela tem 
valor. Porque Deus criou para cada nação, para cada etnia, para 
cada povo, para cada país. Estão ali. Cada costume que a gente tem 
é uma riqueza que a gente tem. Dá força de Deus. 
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       Nós temos nos preocupado não em resgatar, mas em 
preservar a nossa cultura. Que a gente tem e mantém. Mesmo 
sofrendo muita pressão. 

texto disponível em <www.funai.gov.r/> 

Para ouvir algumas  o Cd Nande reko arandu acesse o endereço 
https://youtu.be/l469uaunv6A   

Depois de ouvir as músicas escreva no caderno de desenho 
quais foram suas impressões sobre as músicas, ou seja, o 
que elas causam em você, que tipo de sentimento elas te 
passam, o que você imagina ao ouvir essas músicas, quais 
instrumentos consegue identificar, em quais rituais você 
imagina que cada uma pode ser tocada. 
 
Seja nas pinturas corporais ou na decoração de objetos o 
grafismo está sempre presente na cultura dos povos indígenas. 
Os padrões geométricos são predominantes na pintura dos 
nativos. 

 
 

Observe os padrões e continue reproduzindo em seu caderno 
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