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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 16/02/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Bailinho de carnaval 

 

Objetivos específicos:  

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. (EI02CG01);  

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. (EI02TS03);  

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 

roda e textos poéticos. (EI02EF02);   

• Descolar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc; ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. (EI02CG02). 

 

Proposta pedagógica: 

A celebração do carnaval é uma das festas mais características da cultura brasileira. Os 

tradicionais bloquinhos, o samba, o desfile das escolas, músicas, cores e alegria dessa 

época do ano retratam uma parcela muito importante do nosso cenário cultural.  

Alegria, criatividade e muita diversão! Esses são os principais elementos para celebrar o 

carnaval com as crianças. 

Que tal fazer um bailinho de Carnaval caseiro para animar ainda mais e entreter os 

pequenos nesses dias. Nesta atividade será necessário organizar um bailinho de 

carnaval, com músicas, vestimentas típicas ou fantasias e se tiver algum elemento de 

decoração também pode ser utilizado, aproveite para se divertir bastante com as músicas 

e danças. 
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Materiais: 

• Aparelho de som; 

• Vestimentas típicas e fantasias;  

• Decoração típica.  

• Materiais disponível em casa.  

 

Sugestões para as famílias:  

• A fantasia que foi usada ou confeccionada na atividade do Baú de memórias poderá 

ser usada novamente nessa atividade.  

• Organize o espaço para ser realizado o bailinho de carnaval; 

• Estimule a criança fazendo os gestos propostos nas músicas; 

• Se tiver mais crianças na casa, convite para participar do baile; 

• Chame a criança para ajudar a decorar a baile de necessário; 

• Explique a importância da festa e sua tradição;  

• Seja claro e objetivo; 

• Dança junto para curtir e aproveitar esse momento.  

• Fotografe e registre o momento;  

 

1. Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

Link com músicas de carnaval: https://www.youtube.com/watch?v=wAI9iG9uA3c 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 


