
 

[Infantil] Grito de Carnaval  
 

Queridas famílias,  

 

Hoje, quinta-feira, dia 28/02, é um dia especial aqui no Infantil. Não mais alegre 

do que são todas as nossas manhãs, mas certamente mais colorido pelas 

fantasias dos nossos pequenos e pequenas. Hoje é o dia do Grito de Carnaval 

na Educação Infantil!  

 

Dias atrás enviamos um lembrete pela agenda, para que as crianças fossem as 

intermediárias de algumas das mensagens. Contar sobre a escola em casa é 

uma forma de desenvolver a linguagem, de conectá-las aos fazeres escolares. 

E pelo entusiasmo que notamos na forma como circulavam por aqui 

cantarolando, no modo como se detinham em conversas diante de cada 

imagem dos murais, sabemos que a notícia chegou direitinho até vocês. 

Resultado: estão todos muitos empolgados e faremos uma grande festa!  

 

Começamos o ano abraçando a festa de Carnaval, importante expressão da 

cultura popular em nosso país, marca de nossa identidade. A escola é o lugar 

para essa partilha com os pequenos, para trazer até eles os saberes 

socialmente construídos. Para isso realizamos atividades como ampliação de 

repertório musical, investigação de sonoridades próprias dessa festa, 

pesquisas de imagens do Carnaval de cada família e de tempos antigos e, em 

especial, o Carnaval de Carmen Miranda, em comemoração aos seus 110 anos 

de nascimento.  

 

Assim, as crianças puderam estabelecer relações entre o modo de vida de seu 

grupo social e o de outros grupos em outros tempos; percebendo como as 

brincadeiras vão mudando ao longo do tempo, demonstrando curiosidade, 

formulando perguntas e manifestando opiniões sobre os acontecimentos.  

 

Fantasiadas como quiserem, mas principalmente vestidas de alegria, já já as 



 

crianças participarão do Bloco da Educação Infantil que irá ocupar por alguns 

minutos o saguão de entrada e os corredores do prédio do outro lado da rua. 

Além de toda a equipe do Infantil, estarão acompanhadas pelos professores 

que também são músicos e entoarão as marchinhas que as crianças tanto 

apreciam. Cada agrupamento levará um estandarte produzido coletivamente. 

Os estandartes também são uma marca do Carnaval de grupos organizados 

(blocos, escolas de samba) que formam uma comunidade que se prepara 

muito tempo para a festa anual.  

 

Esperamos assim proporcionar aos nossos meninos e nossas meninas o mais 

singelo e verdadeiro Carnaval, a festa da alegria, da cor, da música, da dança.  

 

Desejamos a todos que o Carnaval em família também seja muito animado.  

 

Atenciosamente,  

 

Cintia Simão  

Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil 


