
TUTORIAL PEDAGÓGICO | Educação Infantil (Pré-Escola)



Prezado(a) Professor(a) / Educador(a),

É com muita alegria que compartilhamos com você algumas sugestões de Planos de Vivências 

Pedagógicas para a Educação Infantil. As vivências propostas têm como objetivo trabalhar questões 

relativas à memória, respeito e cidadania, e estão ligadas ao jogo Guardiões da Justiça 1.0.

Ressaltamos a necessidade de um olhar atento e ativo para as singularidades das crianças, pois caso 

alguma delas tenha deficiência faz-se necessário adequar algumas atividades propostas. Orientamos 

que busquem ajuda dos profissionais do Atendimento Educacional Especializado – AEE e de outros 

profissionais da instituição escolar que trabalhem na área de Educação Inclusiva, caso existam.

Destacamos que o jogo Guardiões da Justiça 1.0 também trabalha a questão da empatia no tocante 

às pessoas com deficiência. Então é sempre importante abordar o tema da inclusão de pessoas com 

deficiência nas atividades mesmo que você não tenha uma criança com deficiência em sua turma.

Os vídeos, livros e textos inseridos nas atividades, tanto para o trabalho com os alunos, quanto para 

pesquisa do professor, são subsídios para as atividades propostas. Porém, esse não é o único material 

existente. Sugerimos que aprofunde sua pesquisa na internet, nas bibliotecas e com pessoas que 

trabalhem com as temáticas propostas - capoeira, frevo, cangaço e escravidão -, como historiadores, 

representantes de segmentos. Não pare nesse material. Siga adiante e bom trabalho!!!

Equipe do jogo Guardiões da Justiça 1.0



CANGAÇO
VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)



VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS – EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)

• FAIXA ETÁRIA: Crianças de 04 e 05 anos.

• DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; 

Expressar; Conhecer-se.

• CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:  O eu, o outro e o nós; escuta, fala, pensamento e imaginação; 

corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas.

• OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Manifestar interesse em (re) conhecer 

pessoas de sua comunidade (padeiro, pescador, roceiro, comerciante, etc.), e de outros grupos 

sociais, respeitando as diversas culturas e modos de vida (EI03EO06PE); Utilizar sons produzidos 

por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, 

criações musicais, festas, valorizando a diversidade cultural (EI03TS01PE); Expressar ideias, 

desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita (escrita 

espontânea), fotos, desenhos e outras formas de expressão, comunicando-se com diferentes 

intenções e em diferentes contextos (EI03EF01PE). 

* Outros objetivos podem compor essa proposta de Vivências Pedagógicas.



História do Cangaço.

- Você sabe o que é o Cangaço?

- Como será que o Cangaço surgiu?

- Iniciar com uma roda de conversa sobre a temática – levantamento dos conhecimentos prévios;

- Assistir ao vídeo “Lampião, lá do Sertão - Cordel para crianças”.

- Propor produções artísticas e a elaboração de texto coletivo sobre o vídeo apresentado.

- Cartolina; folhas de ofício; cola; tesoura; papéis coloridos para recorte; desenhos ou imagens 

sobre o cangaço.

- Vídeo: Lampião, Lá do Sertão - Cordel para crianças.

https://www.youtube.com/watch?v=ggvjDEpL0eQ&ab_channel=MariBigio

TEMÁTICA 1

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

MATERIAL NECESSÁRIO

INDICAÇÕES

Roupas e acessórios utilizados pelos cangaceiros.

- Como eram as roupas e acessórios utilizados pelos cangaceiros?

- Iniciar uma roda de conversa sobre a temática, realizando uma pesquisa sobre como as crianças 

acham que os cangaceiros se vestiam e que acessórios usavam.

- Elaborar um mural com desenhos das crianças – Nossos cangaceiros: uma expressão artística.

- Apresentar várias imagens de cangaceiros e realizar uma conversa sobre suas roupas e acessórios.

- Confeccionar um chapéu de cangaceiro com as crianças.

- Para o mural: folhas de ofício, lápis grafite, lápis de cor, fita crepe e folhas de papel madeira; para a 

confecção do chapéu de cangaceiro, veja vídeos 1 e 2.

- Vídeos: 1. Como fazer chapéu de cangaceiro - bem fácil

https://www.youtube.com/watch?v=RGMSAQYCOz0&ab_channel=Filhos%26Tal

2. Chapeu de Lampião: 

https://www.youtube.com/watch?v=dnViPcPkO7M&ab_channel=Art%27sdaMan%C3%BA

TEMÁTICA 2

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

MATERIAL NECESSÁRIO

INDICAÇÕES



Memórias musicais do Cangaço.

- Como eram os ritmos e movimentos da dança dos cangaceiros?

- Quais instrumentos musicais os cangaceiros utilizavam?

- Iniciar com uma roda de conversa sobre a temática, e apresentar os ritmos, movimentos e 

instrumentos musicais utilizados pelos cangaceiros; 

- Assistir ao vídeo “Xaxado e seus instrumentos musicais”;

- Ensinar os passos do Xaxado;

- Propor uma apresentação de xaxado. Sugestão: utilizar a música do vídeo nº 2 e os acessórios 

confeccionados.

- Instrumentos musicais utilizados no Cangaço;

- Vídeos: 

1. GGE See Kids | Xaxado e seus instrumentos musicais.

https://www.youtube.com/watch?v=xoytZK-NSuI&ab_channel=GGETV

2. Palavra Cantada | Planta Bambolê

https://www.youtube.com/watch?v=AzLUrmhBJkA&ab_channel=PalavraCantadaOficial

TEMÁTICA 3

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

MATERIAL NECESSÁRIO

INDICAÇÕES



MATERIAL DE APOIO PARA O(A) PROFESSOR(A) / EDUCADOR(A):

• Vídeos:

Lampião, Lá do Sertão - Cordel para Crianças 

<https://www.youtube.com/watch?v=ggvjDEpL0eQ&ab_channel=MariBigio>

Como fazer chapéu de cangaceiro - bem fácil 

<https://www.youtube.com/watch?v=RGMSAQYCOz0&ab_channel=Filhos%26Tal>

Chapéu de Lampião 

<https://www.youtube.com/watch?v=dnViPcPkO7M&ab_channel=Art%27sdaMan%C3%BA>

"Lampião" - O Trem da História 

<https://www.youtube.com/watch?v=urDfpFYZ2ng&NR=1&ab_channel=tvealagoas

GGE See Kids | Xaxado e seus instrumentos musicais 

<https://www.youtube.com/watch?v=xoytZK-NSuI&ab_channel=GGETV>

Nordeste é Xaxado 

<https://www.youtube.com/watch?v=EQtjfoClDvg&t=104s&ab_channel=ProgramaDiversidade>

Palavra Cantada | Planta Bambolê 

https://www.youtube.com/watch?v=AzLUrmhBJkA&ab_channel=PalavraCantadaOficial>

Candeeiro Encantado 

<https://www.youtube.com/watch?v=venjJ0lI75Q&ab_channel=Mise-en-Sc%C3%A8ne>

Xaxado passo a passo com Romualdo Freitas (Arcoverde/PE) 

<https://www.youtube.com/watch?v=pnY7VPm9cNI&ab_channel=FelipeFiorenzaNunes>



• Textos:

Sobre a personagem do jogo: 

https://www.google.com.br/amp/s/aventurasnahistoria.uol.com.br/amp/noticias/almanaque/5-fatos-

sobre-dada-do-cangaco-amazona-do-sertao.phtml

Cangaço: <https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-do-brasil/cangaco>

Memórias do cangaço na pisada de Lampião: 

<https://infonet.com.br/noticias/educacao/memorias-do-cangaco-na-pisada-de-lampiao>

Xaxado: < https://www.infoescola.com/danca/xaxado/>

• Livros infantis:

IACOCCA, Liliana. Lampião e Maria Bonita: o rei e a rainha do Cangaço. Editora Ática, 2007.

ZATZ, Lia. Dadá bordando o Cangaço. Editora Callis, 2004.

ALVES, Januária Cristina. A história de Lampião Júnior e Maria Bonitinha. Editora Escala Educacional, 2009.



FREVO VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS
EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)



VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS – EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)

• FAIXA ETÁRIA: Crianças de 04 e 05 anos.

• DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; 

Expressar; Conhecer-se.

• CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas.

• OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Utilizar sons produzidos por materiais, 

objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações 

musicais, festas, valorizando a diversidade cultural (EI03TS01PE); Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), fotos, 

desenhos e outras formas de expressão, comunicando-se com diferentes intenções e em 

diferentes contextos (EI03EF01PE).  Reconhecer as qualidades do som como duração (curtos ou 

longos), altura (graves ou agudos), intensidade (fracos e fortes) ou timbre (que qualifica os sons a 

partir da fonte que os origina) utilizando-os em suas produções sonoras nas brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI03TS03PE). 

* Outros objetivos podem compor essa proposta de Vivências Pedagógicas.



História e origem do Frevo.

- Você sabe o que é o Frevo?

- Como será que o Frevo surgiu?

- Iniciar com uma roda de conversa sobre a temática – levantamento dos conhecimentos prévios;

- Assistir ao vídeo “Frevo no pé: videobook” e aprofundar a conversa sobre a temática;

- Contação de história: O guarda-chuva e a sobrinha de frevo;

- Propor produções artísticas e a elaboração de texto coletivo sobre a história contada.

- Cartolina; folhas de ofício; cola; tesoura; livros, papéis coloridos para recorte.

- Vídeo: Frevo no Pé: Videobook

<https://www.youtube.com/watch?v=HfQfUnYRImE&ab_channel=PernambucoemPop-up>

- Texto: O guarda-chuva e a sobrinha de frevo – Marcelo Serralva

<https://www.marceloserralva.com/site/trabalhando-o-frevo-na-educacao-infantil/>

TEMÁTICA 1

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

MATERIAL NECESSÁRIO

INDICAÇÕES

Instrumentos musicais utilizados no Frevo.

- Quais são os instrumentos musicais utilizados no Frevo?

- Iniciar com uma roda de conversa sobre a temática, e apresentar alguns instrumentos musicais 

utilizados no Frevo; 

- Assistir ao vídeo “Conhecendo os ritmos brasileiros | O Frevo”;

- Decorar instrumentos musicais feitos com material de sucata;

- Propor a vivência de uma banda de frevo.

- Instrumentos musicais utilizados no Frevo; instrumentos elaborados com material de sucata, tinta 

em cores diversas, papéis coloridos, cola e tesoura.

- Vídeo: Conhecendo os ritmos brasileiros | O Frevo | Canal Marcelo Serralva

<https://www.youtube.com/watch?v=mVkYUeiNvZU&ab_channel=MarceloSerralva>

TEMÁTICA 2

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

MATERIAL NECESSÁRIO

INDICAÇÕES



Passos do Frevo.

- Você já dançou ou viu alguém dançando Frevo?

- Quais são os passos do Frevo?

- Iniciar com uma roda de conversa sobre a temática e apresentar passos do Frevo (Vídeo 1);

- Propor a elaboração de cartazes ilustrados sobre os passos do frevo – desenhos e texto coletivo;

- Realizar um Karaokê com uma música de Frevo (Vídeo 2);

- Propor a vivência de um bloco de Frevo com músicos e passistas.

- Cartolina, folhas de ofício; lápis coloridos; cola; tesoura; imagens e desenhos sobre os passos do Frevo.

- Vídeos: 

1. Alecrim - Frevo | Valéria Vicente

<https://www.youtube.com/watch?v=XePzKIYLDiw&ab_channel=TVUFPB>

2. Karaokê | Frevo para crianças | Carnaval

<https://www.youtube.com/watch?v=SdQD6IUeFFo&ab_channel=CarolLevy>

TEMÁTICA 3

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

MATERIAL NECESSÁRIO

INDICAÇÕES



MATERIAL DE APOIO PARA O(A) PROFESSOR(A) / EDUCADOR(A):

• Vídeos:
Frevo - Patrimônio Imaterial da Humanidade 
<https://www.youtube.com/watch?v=kdFZ21YQpjU&ab_channel=SINDIRECEITADEN>
O frevo: A Origem e curiosidades 
<https://www.youtube.com/watch?v=OcjskT9d9aY&ab_channel=Dissovoc%C3%AAN%C3%A3oSabia>
Como montar um agogô – Musicalização 
<https://www.youtube.com/watch?v=2LjmIVwW1-U&ab_channel=AbraceSeuBairro>
Construindo um violão!! E um surdo/bumbo também. 
<https://www.youtube.com/watch?v=WiEHAA261_Q&ab_channel=ProfessoraClaudiaCandreva>

• Textos:
Sobre a personagem do jogo: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/03/compositora-da-marchinha-mais-popular-do-carn
aval-pernambucano-foi-apagada-da-historia.shtml
Frevo - <https://pt.wikipedia.org/wiki/Frevo>

• Músicas:
Quintal da Cultura - Frevo do Quintal 
<https://www.youtube.com/watch?v=jKBDR8JAMjA&ab_channel=QuintaldaCultura>
Alecrim - Frevo | Valéria Vicente 
<https://www.youtube.com/watch?v=XePzKIYLDiw&ab_channel=TVUFPB>
Karaokê | Frevo para crianças | Carnaval 
<https://www.youtube.com/watch?v=SdQD6IUeFFo&ab_channel=CarolLevy>
Frevo da Macacada - Camerata Caipira 
<https://www.youtube.com/watch?v=t9VMOtpOFKw&ab_channel=CamerataCaipira>

• Livros Infantis:
SIQUEIRA, Jeane. Frevolina. Editora Bagaço, 2010.
VALENÇA, Mariangela. Aula Espetáculo: 100 anos de Frevo. Fundarpe, 2013.



CAPOEIRA
VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS | EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)



VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS – EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)

• FAIXA ETÁRIA: Crianças de 04 e 05 anos.

• DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; 

Expressar; Conhecer-se.

• CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas.

• OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Demonstrar empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar, agir, 

falar e ser, respeitando as diferenças sociais, religiosas, étnico-raciais, culturais e de gênero 

(EI03EO01PE); Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão, 

comunicando-se com diferentes intenções e em diferentes contextos (EI03EF01PE); Demonstrar 

controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, 

rodas de conversas, atividades artísticas e culturais entre outras possibilidades (EI03CG02PE).

* Outros objetivos podem compor essa proposta de Vivências Pedagógicas.



A Capoeira.

- O que é a Capoeira?

- Iniciar com uma roda de conversa sobre a temática – levantamento dos conhecimentos prévios;

- Assistir ao vídeo “História da Capoeira”; 

- Propor produções artísticas

- Folhas de ofício; lápis grafite; lápis coloridos.

- Vídeo: História da Capoeira em desenho. 

<https://www.youtube.com/watch?v=GcTQLKh-Oak>

TEMÁTICA 1

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

MATERIAL NECESSÁRIO

INDICAÇÕES

História da Capoeira.

- Como a Capoeira chegou ao Brasil?

- Como a Capoeira se apresenta nos dias atuais?

- Apresentar alguns instrumentos utilizados numa roda de Capoeira;

- Propor uma roda de Capoeira, ensinando alguns passos básicos.

- Instrumentos como berimbau, pandeiro e outros;

- Músicas para a roda de Capoeira.

- Vídeos:

1. Música de Capoeira Infantil. 

<https://www.youtube.com/watch?v=jq63YqjCxew&authuser=0>;

2. Peixe Vivo – Palavra Cantada. 

<https://www.youtube.com/watch?v=a6rT0x4ZSj4&authuser=0>.

TEMÁTICA 2

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

MATERIAL NECESSÁRIO

INDICAÇÕES



MATERIAL DE APOIO PARA O(A) PROFESSOR(A) / EDUCADOR(A):

• Textos: 

Sobre a personagem do jogo: Maria doze homens.

<https://www.facebook.com/142282309201970/posts/2233757936721053/>;

A Capoeira na Escola. 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_jose_eduardo_segala

_medeiros.pdf>;

Da proibição às mestras: mulheres se apoderam da capoeira.  

<https://www.leiaja.com/cultura/2019/03/29/da-proibicao-mestras-mulheres-se-apoderam-da-capoeira>;

Mestra cigana capoeira. <https://m.facebook.com/mestraciganacapoeira/posts/2080323721999255>;

• Vídeos:

Capoeira na Educação Física. <https://www.youtube.com/watch?v=eNF47CtbinY>;

Capoeira Ajuda Crianças com necessidades especiais na Roda da Igualdade. 

<https://www.youtube.com/watch?v=WIG7amoxWSE&authuser=0>;

Capoeira Ajuda Crianças com Deficiência – Esporte Espetacular. 

<https://www.youtube.com/watch?v=-uyptAMVQyk&authuser=0>;



• Filmes:

Besouro. Direção de João Daniel Tikhomiro�. Rio de Janeiro: Mixer/RT2A Produções 

Cinematográficas, 2009.

Pastinha – uma vida pela Capoeira. Direção e produção de Antonio Carlos Muricy. Rio de Janeiro: 

Raccord Produções, 1998.

• Livros: 

ALMEIDA, Rodrigo. Brincando com a Capoeira. São Paulo: APMC, 2018. 

MACEDO, Aroldo; FAUSTINO, Oswaldo. Luana: Capoeira e Liberdade. São Paulo: FTD, 2007. 

LOLITO, Iza. O herói de Damião em: A descoberta da Capoeira. São Paulo: Girafinha, 2006.



ESCRAVIDÃO
VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)



VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS – EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)

• FAIXA ETÁRIA: Crianças de 04 e 05 anos

• DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; 

Expressar; Conhecer-se.

• CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Corpo, 

gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas.

• OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Demonstrar empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar, agir, 

falar e ser, respeitando as diferenças sociais, religiosas, étnico-raciais, culturais e de gênero 

(EI03EO01PE). Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem 

oral e escrita (escrita espontânea), fotos, desenhos e outras formas de expressão, comunicando-se 

com diferentes intenções e em diferentes contextos (EI03EF01PE).

* Outros objetivos podem compor essa proposta de Vivências Pedagógicas.



A escravidão no Brasil.

- O que é um escravo?

- Como homens, mulheres e crianças negras foram escravizados no Brasil?

- Iniciar com uma roda de conversa sobre a temática – levantamento dos conhecimentos prévios;

- Assistir ao vídeo “Os Africanos - Raízes do Brasil”;

- Propor produções artísticas e a elaboração de texto coletivo.

- Cartaz; Folhas de Ofício; Cola; Tesoura; livros, jornais e revistas para recorte.

- Vídeo: Os Africanos - Raízes do Brasil - https://www.youtube.com/watch?v=QjlmRDk9ktI

TEMÁTICA 1

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

MATERIAL NECESSÁRIO

INDICAÇÕES

A Cultura Africana no Brasil.

- Como os africanos e seus descendentes contribuíram para a formação da cultura brasileira?

- Iniciar com uma roda de conversa sobre a temática, abordando os seguintes tópicos: herança da 

Cultura Negra; escravidão; a influência da Cultura Negra para a Cultura brasileira (Capoeira, 

Comidas, brincadeiras, Religião). Retomar o vídeo “Os Africanos - Raízes do Brasil”, se necessário; 

- Vivenciar a brincadeira Roda Africana (Vídeo);

- Propor a construção de um Mural da memória negra.

- Cartolina, folhas de ofício; lápis coloridos; cola; tesoura; imagens e desenhos sobre o período da 

escravidão e a cultura negra.

- Vdeo: Roda Africana - DVD As Melhores Brincadeiras da Palavra Cantada - Palavra Cantada 

https://www.youtube.com/watch?v=QjlmRDk9ktI

TEMÁTICA 2

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

MATERIAL NECESSÁRIO

INDICAÇÕES



Garantia de Direitos.

- O que significa ter Direitos?

- Como podemos ajudar para que todos tenham seus direitos garantidos?

- Iniciar com uma roda de conversa sobre a temática (Vídeo 1);

- Propor a elaboração de cartazes sobre os direitos de todos – compartilhar com as outras turmas;

- Realizar uma contação de história para abordar o tema da escravidão – sugestão: Encontro precioso.

- Assistir ao vídeo da construção da boneca Abayomi (Vídeo 2);

- Construir a boneca Abayomi com as crianças.

- Cartolina, folhas de ofício; lápis coloridos; cola; tesoura; imagens e desenhos sobre os direitos de todos;

- Retalhos de tecido em algodão com estampas e malha preta.

- Vídeos: 

1. Direitos Humanos para Crianças - https://www.youtube.com/watch?v=j33hoi_Cn7Y

2. Como fazer uma boneca Abayomi - https://youtu.be/y781wJPW74E

TEMÁTICA 3

PROBLEMATIZAÇÃO

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS
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MATERIAL DE APOIO PARA O(A) PROFESSOR(A) / EDUCADOR(A):

• Canal da Professora Suzana Queiroz: 

https://m.youtube.com/channel/UCO-uiTcwqva5kF1DBFjah5A.

• Vídeo sobre os penteados africanos e suas aplicações: https://youtu.be/0XQMybMkY4U

• Passo a Passo para confecção da boneca Abayomi: 

https://limerique.com.br/faca-voce-mesmo/abayomi-a-boneca-que-traz-felicidade/

https://youtu.be/28lPEvkKInM

• Animações: Bia desenha; Guilhermina e Calendário; SOS Fada Manu; Bino e Fino; Canal da Charlotte.

• Livros: BELÉM, Valéria. O Cabelo de Lelê. Cia. Editora Nacional;

MACHADO, Ana Maria. Menina Bonita do Laço de Fita. Ed. Ática;

BARBOSA, Rogério Andrade. Kakopi, Kakopi: Brincando e jogando com as crianças de vinte países 

africanos. Ed. Melhoramentos;

SILVA, Avani Souza. A África recontada para crianças. Ed. Martin Claret.



Anexo 1. ENCONTRO PRECIOSO

Era uma vez um menino chamado Carlinhos Zaki. Ele tinha oito anos quando saiu de sua terra e foi para 
um lugar muito distante. Um lugar chamado Brasil. A sua casa ficava na África, em um país chamado 
Costa do Marfim, era muito longe e a viagem para o Brasil durava vários dias! Naquela época não tinha 
avião nem carro. Eles tinham que viajar de navio.  A Viagem era muito demorada e aquele navio era 
abafado, úmido e muito pequeno para as pessoas que ali estavam! 

Carlinhos foi ficando triste, com saudades de sua casa, das comidas:
-Ah que saudades de comer fufu, aqueles bolinhos de banana muito gostosos. 

Das brincadeiras: 
-Ah que saudades de brincar de pegar a cauda da onça! E das árvores cheias de frutas!

Foi então que Dona Núbia, avó de Carlinhos, ao ver o neto tristonho, disse: 
- Meu netinho, nessa nova terra você terá muitos desafios. Irá ter dias muito tristes, mas também terá dias 
muito felizes e encontrará pessoas muito preciosas!
Mas ele continuava triste. Então sua avó resolveu dar um presente que lembrasse sua casa.  



Mas ela não tinha nada naquele navio. Foi aí que ela teve uma ideia: rasgou sua saia e um pedaço de 
sua blusa e começou a fazer uma boneca. Era uma boneca muito parecida com as pessoas de sua terra! 
Ela era feliz, inteligente e adorava brincar, e, como todos os amigos de Carlinhos, tinha um enorme 
coração!
-Carlinhos, mostre essa boneca para pessoas que você considere que são especiais, pessoas com 
quem você tenha encontros preciosos!

Ao receber a boneca, Carlinhos ficou pensando que nome daria para ela, que era muito parecida com 
seus amigos da África. E lembrou-se de quando brincava com seus amigos debaixo de uma mangueira 
enorme! Ao final da brincadeira, sempre se despediam dizendo um para o outro: ABAYOMI! 

Depois se abraçavam e ia cada um para sua casa. É isso!!! Disse Carlinhos: 
-Encontro Precioso!

A partir desse dia, todas as pessoas que ouvissem essa história aprenderiam
a fazer uma boneca igual à de Carlinhos, para espalharem alegria e
terem muitos encontros preciosos!

E essa, minhas amigas e meus amigos, é a história da boneca Abayomi.

Gabriela Severien
Reconto da história da Boneca Abayomi



ATIVIDADE FINAL
VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)



VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS – EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)

• FAIXA ETÁRIA: Crianças de 04 e 05 anos

• DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; 

Expressar; Conhecer-se.

• CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação.

• OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Expressar ideias, desejos e sentimentos 

sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), fotos, desenhos e 

outras formas de expressão, comunicando-se com diferentes intenções e em diferentes contextos 

(EI03EF01PE). Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, identificando suas 

emoções e regulando-as quando necessário, através de experiências positivas (EI03EO04PE).

* Outros objetivos podem compor essa proposta de Vivências Pedagógicas.



Refletindo sobre as memórias.

- Quais tipos de objetos/brinquedos vocês gostam de brincar? 

- Quando vocês eram bebês, tinham um brinquedo preferido? Esse brinquedo ainda existe?

- Após as crianças vivenciarem a experiência do jogo “Guardiões 1.0”, iniciar com uma roda de conversa 

sobre a temática e realizar perguntas diversas: o que elas mais gostaram, o que não acharam tão legal, se 

recomendam o jogo para outras crianças, se ficaram com vontade em conhecer o Memorial da Justiça.

- Refletir junto com as crianças sobre o que significa ser guardião/guardiã de memórias.

- Propor a construção de uma caixa de memórias para ser aberta algum tempo depois. As memórias a 

serem guardadas serão brinquedos, representações de suas brincadeiras favoritas, materiais escolares e 

outras coisas significativas para as crianças. (Caso exista a resistência em deixar o brinquedo guardado 

por tanto tempo, solicitar para que o brinquedo seja desenhado em folha de papel e colocado na caixa).

- Folhas de ofício; lápis, lápis coloridos, caixa de papelão, brinquedos trazidos de casa.

- Vídeos: 1. Origami: Box - Caixa de papel com folha A4: 

<https://www.youtube.com/watch?v=EVJ53M2zpms>

2. Como fazer caixa em qualquer tamanho: <https://www.youtube.com/watch?v=grzPQsIQwDc>

TEMÁTICA 1
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Refletindo sobre o tempo

- Você acha que o tempo demora muito a passar?

- Realizar uma roda de conversa sobre o tempo e apresentar diversos marcadores de tempo: relógio, 

ampulheta, calendário. 

- Assistir ao vídeo “O tempo” e conversar sobre as lembranças que as crianças guardam em sua 

memória.

- Decidir o tempo que a turma irá guardar suas memórias na caixa construída.

- Relógio, ampulheta, calendário.

Vídeo: O Tempo - por Ivo Minkovicius - AudioBook

<https://www.youtube.com/watch?v=NtEWAcbmfhU&ab_channel=BisnagasKids>
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MATERIAL DE APOIO PARA O(A) PROFESSOR(A) / EDUCADOR(A):

• Vídeos: 

Coisas dos anos 70 e 80: <https://youtu.be/pi7XTyMGGDs>

Materiais escolares antigos: <https://youtu.be/ZnHpebwbMHM>

• Livros:

MINKOVICIUS, Ivo. O tempo. Ed. Cultura. 

ROCHA, Ruth. De hora em hora... Quinteto Editorial.



Ficha técnica:

• Produtora Executiva - Tangram Cultural

• Coordenadora de Produção - Germana Pereira 

• Coordenadora pedagógica/especialista em ludicidade - 

Gabriela Maria Severien dos Santos

• Consultora pedagógica – especialista em TEA -

Magda Maria Bezerra Prado da Costa 

• Game Designer - Jullie Harten

• Desenvolvedor - Diogo Guimarães Carvalho 

• Direção de arte - Gabi Quintas  

• Trilha Sonora - Pablo Romeu

• Revisor - Carlos Alberto V. Amaral

• Assessoria de Imprensa - Verbo Assessoria

• Social Media - Clarissa Ribeiro  

• Estagiária - Malu Pedrosa 

• Tradução de Português para inglês - Marcus Matos

• Produtora de conteúdo acessível (Libras, AD e LSE) -

VouSer Acessibilidade

• Coordenação de Acessibilidade comunicacional 

artística/criativa/AD personagem - Andreza Nóbrega 

• Roteiro de Audiodescrição - Andreza Nóbrega, 

Danielle França e Lais Castro

• Consultor em AD e em acessibilidade - Milton Carvalho

• Tradução e interpretação em Libras e consultoria - 

Letícia Lima e Monique Marry

• Interpretação e performance em Libras no jogo - Letícia Lima

• Legendista LSE - Bruna Leão

• Consultor LSE - Marcelo Pedrosa

• VOZES:

Brum (versão português) - Andreza Nóbrega

Brum (versão inglês) - Manuela Domingues

Passista de Frevo (português/inglês) - Ana Karoline Leão

Cangaceira (português/inglês) - Jullie Harten

Capoeirista (português/inglês) - Deborah Carneiro

Africana (português/inglês) - Camila Aires

Cláudia Gouveia – Técnica de vídeo e som (equipe ABA)

Mayrane Lima - Técnica de som (equipe ABA)

• REALIZAÇÃO: Tangram Cultural e Memorial da Justiça de 

Pernambuco/TJPE 

• INCENTIVO: FUNCULTURA/FUNDARPE/SECRETARIA DE 

CULTURA/GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

• APOIO: ABA GLOBAL EDUCATION RECIFE

• CRÉDITOS INSTITUCIONAIS 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

PRESIDENTE - Desembargador Fernando Cerqueira

COMISSÃO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO TJPE

Presidente Desembargador Jones Figueiredo Alves

MEMORIAL DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

GERENTE - Mônica Pádua

ASSESSORIA - Carlos Alberto V. Amaral

ABA GLOBAL EDUCATION

DIRETOR - Eduardo Carvalho

DIRETOR DE INOVAÇÃO - Guilherme Carvalho
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App disponível para download nas plataformas:

PATROCÍNIO:REALIZAÇÃO:

Tribunal de Justiça
de Pernambuco

APOIO:


