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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA
Nome da Professora: Graciane

Sala: Berçário II

Título da Atividade: Carnaval de rua

Data: 13/11/2020

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos
gostosos em família.
Resumo:
O carnaval de rua de Batatais é eleito como um dos melhores e mais tradicionais do
interior paulista, constituído por cinco escolas de samba e um bloco com várias
fantasias. Evento no qual reúne mais de 50 mil foliões durante seus quatro dias de
realização, trazendo turistas de todo o estado de São Paulo e Sul de Minas. Que tal
criarmos uma fantasia para brincarmos de dançar?

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento
desta atividade.
Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02EF01);
(EI02EF02) e (EI02CG03).
Materiais:
● Fantasia que a criança tenha em casa ou algum adereço para brincar;
● Música animada infantil.

Execução:
Inicie uma breve conversa sobre o carnaval de rua de nossa cidade.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P.
Site: www.crechemeninojesus.com.br
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985
__________________________________________________________________________________________________________

O que fazer durante?
● Em seguida, convide a criança para colocar uma fantasia (caso a criança não tenha, a
família poderá providenciar alguma roupinha, com algum tipo de adereço, ex. chapéu,
boné, tiara etc. É só usar a imaginação!);
● Escolha uma música infantil alegre e com entusiasmo, convide a criança para dançar.

Registro da Atividade:
Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp
de comunicação neste período de suspensão das aulas.
Links importantes:
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.

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

Se puder
fique em
casa

Evite lugares
com muitas
pessoas

Lave bem
as mãos

