
 

[Fundamental 1] Grito de Carnaval 
 

Caras famílias,  

 

Na próxima quinta-feira, dia 28/02, faremos o Grito de Carnaval com todas as 

turmas do Ensino Fundamental 1.  

 

Por que faremos o Grito de Carnaval aqui no F1?  

 

O modo como as instituições abordam esse tema pode ter diferentes sentidos. 

Aqui no Anglo o objetivo é levar para os nossos alunos e alunas a oportunidade 

de conhecer e valorizar os aspectos culturais de um povo. Trata-se de uma 

manifestação fundamental na identidade cultural brasileira e conhecê-la é uma 

aprendizagem bastante significativa que os alunos podem ter.  

 

A função da escola é compartilhar com as novas gerações os conhecimentos 

que a humanidade produziu em sua História. Conhecer o Carnaval, como se 

organiza, bem como a importância e valor dessa tradição na cultura do povo 

brasileiro é um resgate das manifestações culturais. Além disso, brincar o 

carnaval na escola promove interação e alegria!  

 

Quais temas foram abordados com os alunos?  

 

A diversidade e a riqueza cultural do tema “Carnaval” foram abordadas nas 

aulas e os professores puderam ampliar esse tema, propondo o estudo dos 

ritmos, das músicas, dos instrumentos musicais, dos adereços, entre outros 

conteúdos. Desse modo, o Carnaval foi apresentado não apenas como uma 

data comemorativa, mas como um aspecto histórico e cultural do nosso povo.  

 

Quais foram os preparativos realizados?  

 

Os alunos das diferentes séries tiveram um recorte temático específico. 



 

Algumas séries conheceram o frevo, outras, marchinhas, outras, os 

instrumentos usados nesses ritmos, outras, ainda, a história do Carnaval pelo 

mundo. Os alunos também foram convidados a confeccionar máscaras e 

outros adereços para o corpo, deixando a criatividade solta!  

 

Propusemos também oficinas de confecção de confete. A ideia compartilhada 

com as crianças foi a de utilizar folhas de árvores caídas para criar confetes 

sustentáveis, Gerando menos lixo no final da nossa festa!  

 

Como será a organização?  

 

No dia 28, os alunos irão cantar e ouvir as canções (marchinhas de carnaval 

antigas) em uma autêntica folia de carnaval entre turmas. Poderão trazer suas 

fantasias de casa e/ou usar os adereços criados aqui nas aulas como uma 

alternativa aos adereços e fantasias industrializados.  

 

Será um evento interno, sem a participação das famílias, dentro do período 

regular de aulas. Por tudo o que foi descrito anteriormente, a escola está 

proporcionando um espaço saudável em que os alunos podem vivenciar a 

cultura e a alegria do verdadeiro carnaval.  

 

Atenciosamente,  

 

Ana Clara Bin  

Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental 1 


