


6° Ano do Ensino FundAmEntAl

Professores Responsáveis: Ana Célia Magalhães, 
Daniela Lacerda, Andrea Magalhães, Rosane Beltrão, 
Elizabeth Sant’Anna, Renato Machado e Miryam Ayub

disciplinas: Arte, História, Geografia, Produção de 
textos, Matemática e Educação Física

Parceiro: Cimi – Conselho indigenista missionário

Povos indígEnAs: 
ConhECER PARA REsPEitAR 

Os povos indígenas nos inspiram a rever a história e as práticas sociais, políticas e econômicas 
de nossa sociedade. Por isso, é muito importante dar visibilidade à diversidade da expressão, da 

realidade e das lutas desses povos. 

Nesse sentido, o depas – departamento de Evangelização, Pastoral e Ações sociais,  
em parceria com o Cimi – Conselho indigenista missionário, desenvolveu o  

projeto A CAusA indígEnA É dE todos nÓs. Neste ano, realizaremos a quarta edição  
desse projeto interdisciplinar, envolvendo Arte, História, Geografia, Produção de Textos, 

Matemática e Educação Física. 

Acreditamos na diversidade das formas de se estar no mundo. Por isso, neste projeto 
consideramos a história e os saberes produzidos por esses povos, reconhecendo-os como 

fonte de sabedoria para todos, incluindo nossos estudantes do 6º ano. 



o quE busCAmos?

• Respeitar a alteridade indígena em sua pluralidade étnica, 
cultural e histórica, a fim de valorizar seus conhecimentos 
tradicionais.

• identificar aspectos e formas de registro das sociedades 
indígenas, distinguindo significados de sua cultura material e 
tradição oral. 

• despertar, no educando, o compromisso com a causa 
indígena, e ampliar as perspectivas de uma sociedade mais justa, 
solidária e pluricultural.

• Compreender e analisar criticamente a distribuição da 
população indígena no território brasileiro ao longo dos anos.



Da teoria à prática 

sEmAnA dE 05 A 09 dE AbRil

• ARTE 
o que sabemos sobre a cultura indígena?  
Em diálogo com os estudantes, vamos ampliar o nosso conhecimento  
sobre esses povos.
1ª CiRAndA dE intEgRAÇÃo: nossos estudantes batem papo com Haroldo 
Heleno, representante do CIMI, e Hamangai (Pataxó Hã Hã Hãe).
 

• HISTÓRIA
Como era a cultura indígena antes da chegada dos portugueses? 
Nas aulas de História, vamos refletir sobre os modos de viver dos primeiros  
habitantes do atual território brasileiro e os impactos de seu contato com os 
europeus.

• MATEMÁTICA
vamos aprender sobre o conceito de linha?  
As possibilidades de registros da linha vão auxiliar os estudantes na construção  
do grafismo, muito presente na cultura indígena, na disciplina de Arte.



Da teoria à prática 

sEmAnA dE 12 A 16 dE AbRil

• ARTE 
2ª CiRAndA dE intEgRAÇÃo: nossos estudantes batem papo com Laís Tupinambá, 
de Olivença, Bahia.

vamos estudar a presença do grafismo indígena? 

A partir do conceito de linha, visto nas aulas de Matemática,  
estudaremos seus registros, suas formas e seus possíveis 
movimentos. 

Além disso, vamos reproduzir o grafismo indígena em papel 
A4 e fazer a identificação das linhas utilizadas.

• HISTÓRIA
o que é ser índio hoje?

Vamos debater com os estudantes o papel da cultura 
indígena, os significados e desafios de manutenção 
de sua identidade cultural no Brasil do século XXI.



Da teoria à prática 

sEmAnA dE 19 A 23 dE AbRil

• ARtE + histÓRiA 
3ª CiRAndA dE intEgRAÇÃo: nossos estudantes batem papo com representantes 
dos povos indígenas Pankararu do Vale do Jequitinhonha, Pankararu Povo Pataxó, 
Tupinambá de Olivença, Bahia e Tupinambá da Serra do Padeiro, sobre o tema: “Povos 
originários lutando pela paz, justiça e bem viver”. 

• gEogRAFiA
onde estão os povos indígenas? 

Nas aulas de Geografia, por meio de uma atividade prática cartográfica, vamos identificar a 
localização atual dos povos indígenas e comparar as alterações que ocorreram nessa 
territorialidade ao longo dos anos.



Da teoria à prática 

sEmAnA dE 26 A 30 dE AbRil

• ARtE + histÓRiA 
o que aprendemos? 

Em uma roda de conversa, vamos abordar a experiência vivida com os 
povos indígenas, refletindo sobre o que nos aproxima ou nos distancia da 
cultura indígena. 

• EduCAÇÃo FísiCA
4ª CiRAndA dE intEgRAÇÃo: Nossos estudantes batem papo 
com Karkaju Pataxó, sobre o tema: “lutas, jogos e brincadeiras 
indígenas”. 



Da teoria à prática 

sEmAnA dE 26 A 30 dE AbRil

• ARtE + histÓRiA + PRoduÇÃo dE tEXtos
vamos registrar as nossas percepções  
sobre a causa indígena? 

Nossos estudantes serão convidados a produzir uma 
carta pessoal endereçada ao CIMI – Conselho Indigenista 
Missionário ou aos representantes dos povos indígenas. Nela, 
devem expressar sua visão sobre a importância do estudo 
realizado, posicionando-se sobre o papel solidário de cada 
indivíduo nos espaços onde pode atuar.  



PRogRAmAÇÃo

Semana Segunda-feira Terça-feira QuarTa-feira QuinTa-feira SexTa-feira

05 a 09 
de abril

ARtE (Manhã e Tarde) 

• Apresentação do Projeto
• 1ª Ciranda de Integração 
com a participação de 
Haroldo Heleno (Represen-
tante do CIMI) e Hamangai 
(Pataxó Hã Hã Hãe)

ARTE E MATEMÁTICA (Manhã)

• A linha e suas possibilidades de 
registros.

histÓRiA (Manhã e Tarde)

• POVOS INDÍGENAS  
BRASILEIROS - Confecção de 
cartaz

ARtE (Manhã e Tarde)

• Apresentação do Projeto
• 1ª Ciranda de Integração 
com a participação de Harol-
do Heleno (Representante do 
CIMI) e Hamangai (Pataxó Hã 
Hã Hãe)

ARTE E MATEMÁTICA
(Tarde)

• A linha e suas possibilidades de 
registros

histÓRiA (Manhã e Tarde)

• POVOS INDÍGENAS  
BRASILEIROS - Confecção de 
cartaz

livE: ComunidAdE EduCAtivA
A CAUSA INDÍGENA É DE TODOS 
NÓS - Povos originários lutando pela 
paz, justiça e bem viver com padre 
Paulo Suess -  8 de abril, quin-
ta-feira, às 18h30  

12 a 16 
de abril

ARtE (Manhã e Tarde) 

• GRAFISMO INDÍGENA
• 2ª Ciranda de Integração 
com Laís (Tupinambá de 
Olivença- Bahia)

histÓRiA (Manhã e Tarde)

• A VISÃO DO POVO  
BRASILEIRO SOBRE OS POVOS 
INDÍGENAS - Vídeo seguido  
de diálogo.

ARtE (Manhã e Tarde) 

• GRAFISMO INDÍGENA
• 2ª Ciranda de Integração 
com Laís (Tupinambá de Ol-
ivença- Bahia)

histÓRiA (Manhã e Tarde)

• A VISÃO DO POVO BRASILEIRO 
SOBRE OS POVOS INDÍGENAS - 
Vídeo seguido de diálogo



PRogRAmAÇÃo
Semana Segunda-feira Terça-feira QuarTa-feira QuinTa-feira SexTa-feira

19 a 23 
de abril

dia de luta dos Povos  
indígenas do brasil,  
19 de abril

Ensino REligioso
(Manhã e Tarde)

• Preparar os alunos para 
a Ciranda de Integração 
do dia seguinte. 

histÓRiA, gEogRAFiA,  
PRoduÇÃo dE tEXto, 
MATEMÁTICA, ED. FÍSICA
(Manhã e Tarde)

• 3ª Ciranda de Integração com 
representantes dos povos  
indígenas Pankararu do Vale do 
Jequitinhonha, Pankararu Povo  
Pataxó, Tupinambá de Olivença, 
Bahia e Tupinambá da Serra do 
Padeiro, sobre o tema: “Povos  
originários lutando pela paz, justiça 
e bem viver”. 

- ACONTECERÁ NAS AULAS DE 
GEOGRAFIA E CIÊNCIAS

26 a 30 
de abril

ARtE (Manhã e Tarde)

• CESTARIA - Atividade prática

EduCAÇÃo FísiCA
(Manhã e Tarde)

• 4ª CIRANDA DE  
INTEGRAÇÃO com 
Karkaju Pataxó, sobre 
o tema: “Lutas, jogos e 
brincadeiras indígenas”. 

ARtE (Manhã e Tarde)

• CESTARIA - Atividade 
prática

PRoduÇÃo dE tEXto
(Manhã e Tarde)

• Produção de uma carta 
pessoal ao CIMI ou aos 
representantes dos povos 
indígenas com o objetivo 
de expressar a sua visão 
a respeito do que foi 
vivenciado. 

gEoRAFiA
(Manhã e Tarde)

• A LOCALIZAÇÃO DOS POVOS 
INDÍGENAS - Atividade prática de 
Cartografia
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