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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 13/11/2020 

Título da Atividade: Desfilando no carnaval! 

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01); 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

 

Resumo: 

Uma data comemorativa que é muito marcada em nossa cidade é o carnaval, que acaba tendo 

um diferencial em relação aos outras cidades devido aos desfiles, onde cada escola de samba 

apresenta um enredo, convidando moradores batataienses  para participar das alas e deixa o 

“Sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves”, ainda mais lindo e iluminado.  

Portanto hoje o desfile acontecerá em nossa casa onde cada membro da família irá se fantasiar 

ou simplesmente vestir trajes mais coloridos e brilhosos ao som de uma animada música 

chamada “Carnaval do Bita”. 

 

Materiais: 

• Fantasias ou roupas coloridas; 

• Musica “O carnaval do Bita”. 

 

Espaços:  

Escolha um ambiente agradável e sem muitas mobílias, que favoreça a movimentação da 

criança e do adulto que desenvolverá a atividades.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ver as pessoas a sua volta vestida com trajes 

coloridos,  será que ela irá gostar do que esta vendo ou irá apresentará estranhamento? 

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Organize um ambiente da sua casa para a realização do desfile, se possivel deixe-o decorardo 

com objetos e adereços coloridos.  

Vista a criança com uma fantasia de algum personagem que ela goste ou até mesmo com 

uma roupa colorida ou brilhante, convide as pessoas que estiverem na sua casa neste dia a se 

vestirem desta mesma forma.  

Coloque a música para tocar, convidando a criança a se apresentar e eenquanto isso comente 

como ela esta linda, exemplo :Nossa como vocês lindo(a) com esta roupa!  

 Depois dance incentivando que a criança se movimentar desfrutando deste momento tão 

especial.  

 

Link importante:  

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

Música “Carnaval do Bita”:  https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-

jicg&list=PLXjcS5TonnRJ9Igxtzev5mv65r6Pv0KP3&index=10 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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