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Título da atividade: Sambalelê.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

e brincadeiras (EI02CG01); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música (EI02TS01). 

 

Resumo: 

O Carnaval de Batatais é um evento cultural que move as comunidades com alegria e 

muita música, proporciona aprendizagens e prática da criatividade nos batataenses de 

modo geral, unindo idosos, adultos, jovens e crianças na mesma finalidade, um trabalho 

em equipe. 

Conhecido na região, nosso Carnaval é especial, colorido, com muito samba e alegria! 

Nesta atividade, vamos levar um pouquinho desse evento cultural para casa com a 

exploração da criatividade na construção de um lindo pandeiro com material reciclado e 

fazer festa. 

  

Preparação 

Materiais: 

Iremos utilizar dois CD’s, tampinhas de garrafas, tinta e barbante para confeccionar um 

lindo pandeiro. 

 

Espaços: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Os ambientes com boa iluminação e ausência de móveis seriam ideais para o 

desenvolvimento desta atividade, indicam-se as áreas externas, porém, sintam-se à 

vontade para escolher a melhor opção entre suas possibilidades.   

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 30 

minutos.  

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra interesse em interagir durante o desenvolvimento da atividade, 

se manuseia os objetos para a decoração do objeto com habilidade e segurança, se 

consegue movimentar o corpo ao som do ritmo e acompanhar as canções com o 

instrumento musical confeccionado.  

 

O que fazer durante? 

Inicie um diálogo com a criança, falando sobre o Carnaval batataense e suas cores, que 

as confecções são realizadas através do trabalho em equipe da comunidade e sobre o 

quanto isso é importante, questione se a criança conhece as canções tocadas e se 

gostaria de construir um pandeiro para interagir em família tocando e dançando. Após a 

conversa inicial, separe os materiais para a confecção do objeto utilizando a tesoura em 

exclusividade, permitindo que a criança faça uso de tinta ou canetinhas para a decoração 

do instrumento. Escolha uma canção carnavalesca, tomando cuidado com a letra, 

algumas palavras contidas em musicas de conteúdo carnavalesco não são apropriadas à 

faixa etária, e participe com a criança, dançando, cantando e tocando pandeiro 

confeccionado ao som das canções. 

Durante o desenvolvimento da atividade, demonstre entusiasmo, a postura do adulto 

mediador pode ou não estimular a participação da criança, esteja atento. 

 

Links importantes: 

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



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

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

Sugestões de canções:  https://www.youtube.com/watch?v=zKOubVELVNw 

https://youtu.be/wAI9iG9uA3c 

 

 

 

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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