
Bônus : Calendário Interativo. 
 
Início da aventura na Ilha de AKUTT: 
 
Cada dia haverá uma atividade para realizar. Siga as orientações 
uma a cada dia. Vamos aprender com muita alegria e diversão! 
Convide a todos para viver essas grandes emoções: a Ancestral 
Ilha de Akutt! 
                                                      
Dia 01 
GRANDE PORTAL MÁGICO: Ouçam todos ! O macaquinho Congo e o elefante Balu 
chegam hoje à ilha mágica de AKUTT. E juntos vamos iniciar uma grande aventura. 
Vamos começar ouvindo a música que é  tema  das aventuras de Indiana Jones – Tema 
Song. Você já conhecia essa música? E o Himalaia, você sabe onde fica? Pesquise e 
localize no mapa mundi. 
 
 
 
Dia 02 
Oiiii Pessoallll,  bom dia ! Hoje nós vamos fazer o desenho de uma grande ilha. Lápis e 
papel na mão  e é hora de imaginarmos a nossa ilha,  pinte tudo com cores muito belas 
e envie para os seus colegas e professores. 
 
 
Dia 03 
Muitas torres de pedras pelos caminhos... Acho que estamos perdidos...  Mas, tudo 
bem. Vamos fazer uma meditação e ficará tudo certo, tudo bem tranquilo e vamos 
conseguir seguir em frente... Nossa atividade para hoje: Sente-se bem 
confortavelmente, feche os olhos e   escute essa bela música. Não se preocupe com 
tempo, nem com nada. Apenas ouça a música e fique em paz, com os olhos fechados e 
bem tranquilo. 
Sugestão de Música: Pedro e O lobo – Sergei Prokofiev. 
 
Dia  04 
Areia movediça : muito cuidado, caminhe pela borda da ilha. Cuidado para não cair no 
mar... está infestado de tubarões!! Em qualquer situação deveremos ter sempre um 
olhar de tranquilidade e confiança para poder superar os obstáculos do caminho. 
Atividade de hoje: o “ quadro-maluco”. Desenhe objetos, flores, frutas, animais, carros, 
foguetes, etc.   Faça algo diferente, colorido e cheio de  vida! Quanto mais imagens, 
mas legal ficará! Depois   compartilhe com a professora e os seus colegas.  
 
 
Dia 05 



Olha quantas árvores frutíferas!! Vocês sabiam que comer frutas e legumes e 
hortaliças faz muito bem ao nosso corpo? Ficamos mais fortes e mais saudáveis! Hoje 
vamos precisar comer alguma fruta no lanche ou na sobremesa, ok? A nossa atividade 
será fazer um plantio de um pé de feijão... Lembra da estória de João e o pé de feijão?  
Arranje um potinho ( pode ser até daqueles de yogurte) e  coloque um pouco de terra 
ou até mesmo algodão dentro desse potinho. Depois coloque 2 ou 3 sementes de 
feijão. Molhe um pouquinho e passe a acompanhar a desenvoltura do plantio todos os 
dias. 
 
 
Dia 06  
Esta ponte é muito perigosa! Atravesse com muito cuidado, o mar está cheio de 
grandes tubarões ! Pegue um cordão de uns 2 metros de comprimento ( ou mesmo 
uma linha), ou então desenhe um traçado no chão, ou faça com o dedo na areia uma 
linha bem sinuosa, ou esticada e caminhe passo a passo sobre ela. Depois tente 
retornar, de costas, caminhando sobre a linha desenhada no chão, bem devagar e sem 
“sair” dela. Ganha quem conseguir fazer bem certinho. Mas, muito cuidado, não se 
esqueça dos tubarões!! 
 
 
DIA 07 
 Veja só pessoal o que achei, uma Cratera  imeeeeensa. Chegue na borda da cratera e 
imite o eco com sua voz e pergunte a alguém de sua casa por que ocorre o eco. Vamos 
construir um telefone de brinquedo? 
Pegue  dois copos de plástico, faça um pequeno furo no fundo de cada um dos copos. 
Depois coloque um palito  amarrado com um cordão/barbante dentro de cada copo. 
Passe o barbante pelo fundo do copo e deixe bem esticado e assim faça a conexão 
entre os  “dois telefones”. Viu que legal? Observe que você vai conseguir ouvir muito 
bem,  dentro do copinho, o que o outro amigo estiver falando. Incrível, né? 
 
DIA 08 
Dentro da Cratera e sem medo, hoje vamos treinar o exercício do “Sorriso” !!!  
É assim:  Relaxe os músculos do seu rosto,  bem assim...  
Agora : sorria! Agora: relaxe. Agora: sorria!, Agora: relaxe.  Sorria de novo!  Relaxe de 
novo... Agora: sorria! Agora: relaxe... de novo, de novo... de novo... de novo 
Convide um familiar para fazer também... e dêem  boas gargalhadas! 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 09 



Com disciplina e boa vontade poderemos vencer os obstáculos dessa nossa longa 
caminhada. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a gentileza  escutando uma bela 
música. O que é ser gentil consigo e com as pessoas?  Poderemos perguntar a um 
familiar ou para nossa professora, através do whatsapp. Agora que tal  convidar 
alguém da sua família para meditarem juntos, durante essa linda música? 
Sugestão de música :  Piano Concerto Nº 21- Andante – Mozart 
 OBS :A professora poderá nesse dia enviar texto sobre o que é a gentileza. 
  
 
DIA 10 
Booom diiiia pessoal ! Hoje nossa atividade será montar um zoológico bem bonito! 
Desenhe numa folha de papel um parque zoológico colocando vários animais em locais 
sem jaulas e  mais próximos da  natureza. Pinte bem bonito, com muita ternura e 
cuidado. Depois envie para sua professora.  
*Jogo: Avance duas casas. 
 
DIA 11 
Ilhota do medo: Dizem que muita coisa estranha acontece nesse lugar. Mas com 
coragem e determinação iremos sempre em frente! Mas antes, precisamos estar 
tranquilos. Então   sente-se,  feche os olhos e medite ouvindo essa bela música. A 
meditação traz muita calma e tranquilidade. 
Sugestão de música : Love Story – Francis Lai  ( piano – improvisation) 
 
 
DIA 12 
Posição da aranha. Ponte estragada e infestada  de aranhas. Imite uma aranha para 
passar por este local da ilha. Isso... passe bem de mansinho, bem devagarinho... 
Ponte perigosa.  Atravesse esta ponte, dando 1 volta ao redor da mesa segurando os 
próprios tornozelos. 
 
  
 
DIA 13 
Hoje vamos escutar a estorinha: A Velha Feliciana e o cãozinho mágico, da Mente Viva. 
Faça um desenho bem bonito com os personagens principais, mais a casa e o jardim da 
Velha Feliciana. Ahhh, não se esqueça de desenhar também o cachorrinho mágico! 
 
 
DIA 14. Repita rápido, cada frase,  por 3 vezes: “ quem a paca caro compra, caro a 
paca pagará”... “a aranha arranha o jarro e o jarro arranha a aranha”. Faça esse teste 
com todas  as pessoas da sua família e boas risadas. Depois desenhe um jarro bem 
bonito e uma aranha engraçada! 
 
 
DIA 15 



Vamos brincar de “amarelinha”? Marque o chão com giz, ou com barbante. 
E atenção, prepare-se para saltar o riacho ! Todo o cuidado é pouco para não 
escorregar e se machucar. Em qualquer atividade temos que aprender a pensar com 
calma e aprender a nos cuidar. Ter atenção e cuidado com nós mesmos e com as 
outras pessoas é muito importante. Todos merecem cuidados, atenção e respeito. 
 
DIA 16 
Hoje vamos desenhar um pomar  com as principais frutas que temos por aqui em 
nossa região. Você sabe quais são? Faça um destaque para a fruta que você prefere. As 
frutas são presentes da natureza para preservar a nossa saúde. 
 
 
DIA 17 
E nosso pé de feijão, como está? Se desenvolveu? Hummm... Vamos fazer uma foto 
dele e compartilhar? Poderíamos também fazer uma pequena horta em nossa casa. 
Será muito legal termos uma  horta e cuidarmos dela todos os dias. Um familiar 
poderá nos ajudar! Também lembrar que as verduras e as frutas, bem como as 
hortaliças fazem muito bem à nossa saúde. Hoje vamos desenhar uma fazendinha? O 
que você colocaria nesse desenho? Bom, tem que ter uma casa, um curral, um lago ou 
um rio... Ahhh... muitas árvores e não se esqueça dos bichinhos da fazenda... Cavalos, 
galinhas, porcos, ovelhas, patinhos... 
 
DIA 18 
Você chegou num grande monte. Se imagine subindo esse monte. O que você está 
vendo lá do alto? Faça um giro e observe tudo ( vá imaginando...). Depois  desenhe e 
pinte usando a ainda a sua imaginação. Depois faça uma foto e compartilhe com o 
grupo. 
 
 
DIA 19 
Montanha perigosa! Sabia que quanto mais se sobe uma montanha, haverá uma maior 
dificuldade para se respirar, pois  menor será a quantidade de oxigênio no ar? Hoje 
faça uma corrida estacionária. Ou seja, a gente corre, corre... e não sai do mesmo 
lugar. Que tal fazer isso todos os dias durante 10 minutinhos? As atividades físicas são 
muito importantes. Também é muito bom fazer uma caminhada de  20 minutos por 
dia, acompanhando de um familiar.  
Sugestão de música :  Música Dó- Ré Mi –  filme Noviça Rebelde 
 
 
DIA 20 
Oi Pessoal, boooom dia... Hoje vamos desenhar o  planeta em que vivemo . Você sabia 
que, apesar do nome,  ele é visto do espaço na cor azul? Por que será?  Então, desenhe  
o planeta Terra, o nosso Sol e a Lua.  E também  pessoas coloridas, luminosas como as 
estrelas...  E compartilhe! 
Sugestão de música: Além do arco-íris – Bob Marley 
 



DIA 21 
Hoje vamos escutar a estória : O Chapéu do Mágico, da Mente Viva. Depois vamos 
desenhar a parte mais legal da estorinha que ouvimos e compartilhar o desenho com a 
sua professora e com os seus coleguinhas! 
 
DIA 22  
Mais uma ponte para ultrapassar! Toda a atenção é pouca. E todo o cuidado é preciso. 
Então Vamos descansar um pouco e meditar, ouvindo essa bela canção. Chame um 
familiar para compartilhar esse momento com você. Sente-se  confortavelmente, 
relaxe os ombros, palmas das mãos voltadas para cima e sobre as pernas. Olhos 
fechados, respiração lenta e bem calma. Inspirando ( colocando o ar para dentro dos 
pulmões) e ...expirando ( colocando o ar pra fora dos pulmões). Bem tranquilo e  
sereno, embalado pela música, repita o exercício  5 vezes.   
Sugestão de música:  Amanhecer -  Edvard Grieg 
 
  
DIA 23 
Chegamos ao vilarejo encantado. Dizem que nele vivem em harmonia muitas fadas, 
duendes,  elfos e  todos os tipos de seres encantados dos mais lindos contos de fadas! 
Falam que a Branca de neve e os sete anões também moraram ali. O gato de botas, os 
três porquinhos, Peter Pan...e o terrível Capitão Gancho! Dizem até que o velho navio 
pirata fica escondido alí...logo atrás daquela pequena ilha. A nossa atividade hoje será 
desenhar um grande navio pirata e uma ilha do tesouro.  Mãos à obra e compartilhe! 
 
DIA 24 
Os moradores dessa cidadezinha onde você acabou de chegar adoram músicas. Cante 
um pouco ou assobie para eles. Imagine que você está chegando nessa cidade e está 
cheio de alegria e bom humor. Portanto caminhe pelas ruas dessa linda cidade 
imaginária, cantando! 
Quem canta, os males espanta! Você já escutou o canto dos sabiás aqui da Serra? 
Escolha agora o nome de 3 músicas de suas músicas predileção e compartilhe com sua 
professora e seus colegas. 
Sugestão de música: Flor do Abacate – Álvaro Sandim  
 
 
DIA 25 
Hoje vamos organizar os nossos livros de estórias e arrumá-los bem direitinho 
ajudando na organização de nosso lar. Depois você vai escolher uma estorinha e vai 
contar para seus familiares. E dizer também porque você  gosta dessa estória. Diga 
também pra sua professora, compartilhando. Se ainda não estiver lendo, poderá 
contar a estória do jeito que souber. Não se preocupe, como você fizer estará certo. 
 
 
 



 
DIA 26 
Chegamos na Ilha das cerejeiras. É um lugar muito lindo. Ideal para refletir e 
descansar. Nessa pequena ilha há sempre um arco-íris e faz bom tempo todos os dias. 
Os passarinhos cantam, as águas das praias são  mansas, quentes  e sem ondas. Essa 
pequena ilha é um verdadeiro paraíso!  Fique numa posição bem confortável e convide 
os seus familiares para fazer um momento de meditação agradável. Bastam uns  10 
minutos. 
Sugestão de música: Nessum Dorma – por hauser ( violoncelo) 
 
 
DIA 27  
Dizem que no final do arco-íris tem um pote cheiinho de moedas de ouro? Será 
verdade? Você está vendo esse grande arco-íris ao lado da ilha? Consegue ver se há 
mesmo um pote de ouro, no final?  Sabia que um abraço de pai, um abraço de mãe, 
dos irmãos, da prof, dos amigos, não têm preço? Que o amor dos nossos familiares e 
amigos e as amizades verdadeiras são os bens mais valiosos que existem? Desenhe 
uma balança: de um lado vamos colocar um lindo  coração e do outro lado desenhe 
moedas de ouro. Qual o lado  da balança que  vai ficar mais pesado? 
 
DIA 28 
Você gosta de música? E de cantar? Que acha de hoje cantar uma bela música ou 
declamar uma poesia para os seus  familiares e amigos? E que tal postar pro grupo?  
Ahhh, temos mais uma opção : você poderá fazer também um belo desenho que possa 
expressar e dizer tudo de bom que você tem no coração e, se quiser, enviar essa foto 
para a sua professora e os seus amigos! Escute agora essa bela música, em silêncio. 
Sugestão de música: Aquarela - Toquinho 
 
 
DIA 29 
Hoje cada criança irá fazer um desenho bem bonito de um animal, de uma flor, de um 
objeto, qualquer coisa. Utilize uma folha de papel A4. Faça seu desenho do jeito que 
você achar melhor, faça um colorido bem bonito e depois compartilhe com sua 
professora. Ela vai reunir todos os desenhos da turma num grande e maravilhoso 
mural na sala de aula e depois postar pra turma. 
 
 
 
DIA 30 
 Último dia do mês de novembro e também é o final da trilha de Akutt. Você aprendeu 
muita coisa nessa grande aventura. Foram muuuitos ensinamentos com muita alegria 
e diversão! Você ganhou o “Pote de Ouro”  cheio de risos, brincadeiras e   lindos 
aprendizados!  
 
A tarefa de hoje será dizer do que mais você gostou nessa grande aventura e 
compartilhar com seus colegas e professores o que aprendeu e  o que mais lhe 
interessou. 



 
E depois, criar uma bonita Ilha recheada de grandes aventuras! 
 
                                                          
 
 


