12/02/21

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

NATUREZA E SOCIEDADE / ARTES
Atividade: Carnaval
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Lápis de escrever
✓ Lápis de cor ou giz de cera.
✓ Tinta, barbante ou elástico.
✓ Tesoura (com o auxílio de um adulto)
Justificativa:
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 parceria muito
importante do nosso cenário cultural.
Apesar de o Brasil ser conhecido como o país do carnaval, a festa não foi
criada aqui, tampouco é uma criação contemporânea. As origens da festa
estão ligadas à Antiguidade Grega, Romana e da Mesopotâmia.
Objetivos:
✓ Construir seu próprio adereço de carnaval;
✓ Ampliar conhecimentos culturais;
✓ Desenvolver a linguagem oral;
✓ Estimular a socialização;
✓ Ter contato com músicas de carnaval.
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/MsVL9lzLcx8
Desenvolvimento:
Agora, de olho na folha de atividade!
Vamos confeccionar uma máscara de carnaval?
Recorte o molde da máscara e decore como você quiser (pinte, colora,
desenhe, cole adesivos, use glitter, cola colorida, lantejoula...)
Use sua imaginação e divirta-se!
Complementação:
Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também aos vídeos
disponíveis em:
https://www.youtube.com/watch?v=a4Yar2tsqv0
https://www.youtube.com/watch?v=9ogVbCLM8Z4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lU8ir07H1WM&feature=emb_title
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2º PERÍODO

CURIOSIDADE

A marchinha, ou marcha, de Carnaval surgiu em 1899, com
Chiquinha Gonzaga. Foi ela que compôs “Ô abre alas”, famosa marchinha
que até hoje é cantada por foliões de todo o país.
A marchinha é um tipo de música que tem uma cadência que
lembra as músicas tocadas pelas fanfarras militares, daí o nome marcha.
Era ao som das Marchinhas de carnaval que os brasileiros participavam
dos folguedos de rua e de salão do Carnaval durante quase todo o século
XX.

Marchinhas de carnaval – ABRE ALAS
(Chiquinha Gonzaga, 1899)
Ó abre alas que eu quero passar
Ó abre alas que eu quero passar
Eu sou da lira não posso negar
Eu sou da lira não posso negar
Ó abre alas que eu quero passar
Ó abre alas que eu quero passar
Rosa de ouro é que vai ganhar
Rosa de ouro é que vai ganhar

COLÉGIO EQUIPE JF
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CRIE A SUA SUPER MÁSCARA DE CARNAVAL
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1º

2º PERÍODO
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Confecção de brinquedo – Futebol de Caixinha
Materiais Necessários:
✓ Caixa de sapato
✓ Tesoura
✓ Caneta
✓ Bolinhas de borracha
Justificativa:
A construção de jogos através da reutilização de materiais, proporciona o
despertar da imaginação e criatividade dos alunos, além de preservar os
recursos naturais diminuindo a poluição gerada por plásticos, vidros, papéis e
outros materiais que podem ser reaproveitados ao invés de irem para o lixo.
Objetivo:
➢ Desenvolver a coordenação motora;
➢ Estimular a criatividade e o imaginário infantil, a integração e a
socialização.
Desenvolvimento:
Assista à vídeo aula com a explicação do professor Rafael. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=7_rMya_LObw&feature=youtu.be
Siga as instruções e divirta-se!

