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            CARNAVAL 
                    Objetivo – Explorar a pulsação, afinação, prontidão, conhecer a 

marchinha, cantar e dançar. 

PARTE 1 
 

1. Explorando a Sala.  

Aproveite para fazer uma atividade onde as crianças possam percorrer a sala com 
comandos incentivados pelo educador. Por exemplo: Andar no tempo da música 

(você tocando no teclado), Contar quatro tempos, 
sendo que quatro deles  

são caminhando e os quatro parado ) varie, crie e 
incentive explorando possibilidades que envolvam 

o movimento. 

 
 

2. Em duplas, trios  

                                                                                                               
Enquanto as crianças estão fazendo a atividade 1 
diga pra eles rapidamente formarem em duplas e  

realizar as atividades agora com um parceiro. Para 
essa atividade você pode faze uma atividade que 
envolva as mãos. Como uma brincadeira de Pátio 

de Escola eles agora vão com comandos dados 
pelo educador realizar a mesma atividade de 

atividade de tempo. Exemplo. No tempo 
executado pelo educador no teclado ele agora vai 
bater duas vezes na mão do colega e duas vezes 

na sua própria mão. Varie, crie e incentive explorando possibilidades que envolvam o 
movimento. Forme Trios, Quartetos com as crianças, posso garantir que eles se 

divertem e riem á bessa! 
 

 
 

3. Aquecimento vocal de maneira divertida e lúdica. 

Use o aquecimento como uma prévia para as atividades que serão realizadas na 
sala de coral. Como o nosso tema dessas serie de aulas é sobre o Carnaval então 
os exercícios vocais podem ser feitas em ritmo de marchinha, samba ou até como 

um chorinho. Improvise e faça desse momento o melhor de todos. 

Quando não temos a pratica 
de envolver a criançada em 

brincadeiras podemos torcer o 
nariz e dizer – Será que vai 

dar certo?  Posso garantir que 
sim. Lembro-me de ver um 

educador falando sobre essa 
pratica e ter pensando a 

mesma coisa, mas ao testar 
as atividades percebi o 

quanto eles tinham gostado 
das atividades. 


