
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Sexta- feira, 13 de novembro de 2020  

Título da atividade: Bailinho de carnaval 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos(EI02EO03); 

- Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

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

naturezas (EI02CG02); 

- Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

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

canções, músicas e melodias(EI02TS03). 

 

Resumo:  

Vamos encerrar nossa semana falando sobre o carnaval da nossa cidade, uma festa que a 

maioria da população gosta bastante devido ao diferencial do desfile de rua que 

acontece em nosso sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves. 

Todos os anos escolas de reúnem para preparem um lindo desfile, cheio de cores, 

criatividade e animação. 

E será através disso que iremos realizar nossa atividade de hoje, organizando um 

bailinho na nossa casa, remetendo ao desfile do carnaval da cidade, para isso sugiro que 

deixe a criança escolher a roupa que deseja usar nesse baile, seja uma fantasia, uma 

roupa que contenha algum desenho que a criança goste ou até mesmo uma roupa 

comum do dia- dia que ela tenha escolhido. O importante é que respeitemos a 

autonomia delas, e você papai, mamãe, irmãos ou responsável poderá escolher a sua 

também.  

Em seguida, sinta-se à vontade para organizar o espaço que será esse baile podendo 

decorá-lo como quiser ou apenas iniciar com muita música e diversão. 

Obs. Estarei disponibilizando algumas sugestões de música de carnaval infantil para 

auxiliá-los durante o bailinho. 

 

 

 



 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Músicas infantis; 

- Fantasias ou roupas comuns; 

- Itens para decoração (opcional). 

 

Espaços:  

Recomendo que se direcionem a um lugar espaçoso, para que todos tenham liberdade 

para dançarem e se divertirem muito. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Obteve autonomia em escolher alguma fantasia ou roupa? 

- Demonstrou descontração ou timidez ao brincar e dançar? 

 

O que fazer durante? 

- Se forem decorar algum espaço da casa, sugiro que deixe a criança participar também; 

- Respeitem a opção da fantasia ou roupa escolhida pela criança; 

- Participem ativamente com a criança nesse momento, dancem e brinquem juntos. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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


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

Sugestões de músicas para auxiliar durante o bailinho: 

https://www.youtube.com/watch?v=wAI9iG9uA3c&feature=youtu.be 

 

 

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 

 

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

