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INTRODUÇÃO 

Por que trabalhar o tema? 

 

Iniciar o ano letivo na escola é um momento de tensão e expectativa para 

toda a comunidade escolar/pais- alunos- professores – gestor. Partindo dessa 

constatação devemos fazer dessa primeira semana, uma semana que possa acolher 

os nossos alunos de forma que de um significado especial para este primeiro 

contato/alunos-escola-professores. Portanto devemos aproveitar este dueto, para 

promover uma receptividade maior aos nossos alunos, como também transformar o 

tema Carnaval em um diálogo divertido, mas também educativo.   

Metodologia 

Para trabalhar este tema devemos nos transportar ao mundo da fantasia e 

da alegria. Dessa forma, os trabalhos desenvolvidos durantes a primeira semana de 

aula deverão estar voltadospara que as crianças sintam prazer em estar na escola, 

fortalecendo o vínculo afetivo e um diálogo aberto entre todos os membros da 

escola, onde privilegie atividades que contribuam para a livre expressão: falada, 

gesticulada, escrita cantada ou através de desenhos. 

Objetivo Geral 

* Levar a criança a interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo 

social, formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo 

manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando informações e 

confrontando ideias. 
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Objetivos específicos  

 A criança aprende sobre o mundo que a cerca fazendo perguntas, ouvindo 

fatos e histórias contadas na família e na escola, assistindo TV e interagindo com os 

outros num contexto de conceitos, gostos e costumes. 

Assim, apresentamos o tema Carnaval de forma interdisciplinar, 

respeitando a criança em suas necessidades, curiosidades, costumes, 

proporcionando informações acerca do tema. 

 

* Despertar a curiosidade pelo mundo social; 

*Desenvolver o senso crítico e imaginação; 

* Conhecer a história do carnaval no Brasil e suas características; 

* Coletar dados sobre o carnaval no Brasil; 

* Conscientizar as crianças no sentido de que é preciso não confundir 

diversão com confusão; 

* Estimular o espírito coletivo; 

* Proporcionar liberdade de auto expressão; 

 

Percurso Metodológico 

 

O tema Pule e brinque a vontade... Afinal começaram as aulas ejá é 

CARNAVAL! Será explorado por meio de uma palavra chave. Palavra essa que 

ira direcionar o fazer pedagógico. 

EXEMPLOS 

 

 

 

 

ALEGRIA FANTASIA DIVERSÃO CULTURA  

FESTA AMIZADE 
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Desenvolvimento 
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