
MBYA
REKO

MAETY
REGUA

locais onde se
planta na aldeia

saída de campo:
preparo do solo

levantamento das
espécies existentes na

aldeia

troca de sementes

nhemongaraiEm que aldeias são
realizados nehmongarai

Onde estão essas
aldeias no mapa do

Brasil

levantamento de
histórias guarani

raposa, onça, mandio,
milho

IRUNDY MBORAI
MIRI'M

desenhos
sobre o que
cada criança

entendeu dos
cantos

histórias em
quadrinhos

letras das musicas e
significadostradução para língua

portuguesa

etnogeografia:
preparação dos solos

produção de mondeo

coralcanto e dançapinturas corporaissignificados

XONDARO

vestimentaspinturas
corporais

movimentoimitação de bichosalimentação dos
xondaro

sistema digestivo, corpo
humano, partes do

corpo

ervas medicinais

espaços onde se dançaem que aldeias se
pratica

visualizar as aldeias no
mapa

países onde se dança

organização da aldeia e
hierarquia

CORAL GUARANI
canto e dança

escrever a letra das
músicas

estudar os significadosfazer desenhos a partir
do que entendeu

quais aldeias possuem
coral

pesquisa com jovens de
outras aldeias

levantamento das
músicas de outras

aldeias

gravações de audio,
produção de textos

Pesquisa
com mais

velhos

produção de textos

produção de desenhos

roda de conversas

oralidade

fotografias e vídeos

PYKATCHU REGUA

Teatro

criação de figurinos

cenário:espaços da
aldeia

gravação de vídeo

criação do cantocoraldança

significado para
as crianças

MBYA REMBIAPO

levantamento dos tipos
de artesanato que
existem na aldeia

fabricação dos
artesanatos

utilizar sementes na
contagem numérica

saída de campo para
colher matérias primas

produção de textos com
as histórias e

importância dos
artesanatos

cálculo dos custos do
artesanato,

deslocamento para
venda

NHEVANGA

prática das brincadeiras desenho das
brincadeiras

saída de campo: colher
de matéria prima

produção dos objetos
utilizados

peteca prática do jogo de
peteca

perímetro e área da
quadra

mondeo

arco e flecha

mata: sustentabilidade

território guarani

MOÃ
REGUA identificação

das plantas
receitas e preparo de

chás e remédios
explicação do xeramoi opy

desenho das plantas

localização nas aldeias atividades de campo na
mata

OPY construção da opy formas de medição
guarani

levantamento dos
materiais utilizados

Importância da opy,
prática de cantos e

danças

criação de maquete

AYVU REKO
nomes guarani e

significados
alfabeto guarani

aulas sobre milho,
plantio

contagem de sementes

histórias guarani milho, sapo, tartaruga,
erva mate, fogo

histórias em
quadrinhos

brincadeiras
tradicionais

jogo jaguarete

cantos música da infância da
xejaryi

coral

medicina tradicional saída de campo horto medicinal

KUNUMINGUE
KUNHATAI KUERY REKO

autobiografia o que o jovem mais
gosta de fazer

diferença das tarefas de
meninos e meninas

pesquisa com jovens de
outras aldeias

o que é mais
importante na aldeia

relação com os mais
velhos

o que faz quando não
está na escola

Biologia

História e Geografia

Matemática

Física e Química

Língua PortuguesaLíngua Guarani

Artes

Ed. Fíisica


