
 

Projeto CarnaAnglo: Carnaval 2020 

 

 

Apresentação: 

O projeto tem como objetivo a interação entre alunos no início do ano letivo e a comemoração da data 

festiva, além de resgatar a memória cultural e ampliar o conhecimento e manifestações de outros estados 

brasileiros valorizando sua cultura e dança. 

 

Justificativa: 

Pretende-se através do projeto explorar a criatividade artística, expressão corporal e linguística do aluno, 

assim como a organização e trabalho em grupo e a convivência escolar harmoniosa. 

 

Metodologia: 

Cada turma desenvolverá coreografia de acordo com a dança típica do estado que recebeu como tema.  

A apresentação contará com uma explicação prévia das origens da forma de carnaval bordada pela 

turma, que após as apresentações será transformada em um bloco carnavalesco, o qual deverá utilizar 

instrumentos musicais, fantasias diversas ou combinatórias.  

 

Avaliação dos quesitos abaixo:  

Os quesitos abaixo serão pontuados de 0 a 10 pontos.Os blocos serão classificados em 1º,2º, 3º 4º 

e 5º lugares de acordo com a soma dos pontos obtidos em cada quesito. 

Será avaliado: 

As melhores apresentações artísticas das formas culturais abordadas (frevo,marchinhas,etc); 

As melhores fantasias – os blocos mais criativos;  

Organização da turma – de forma individual, através de relatórios propostos pelos líderes de sala e pelos 

professores envolvidos; 

Blocos mais animados- 

 

Desempenho:  

Cada turma terá como auxiliar dois professores. É papel dos docentes avaliar e acompanhar o 

andamento do trabalho nos quesitos: escolha da musica; escolha das fantasias; desempenho dos alunos 

na apresentação.  

Será solicitado, no dia 14 de fevereiro, um relatório elaborado pelo(s) lídere(s) de cada turma. O referido 

relatório deverá ser entregue à coordenação de projetos e deverá ser analisado e assinado pelos 

professores responsáveis de cada turma. O relatório deverá conter uma análise de desenvolvimento do 

trabalho em grupo de forma geral e do rendimento de cada aluno – para uma avaliação individual. 



Lista de turmas e professores auxiliares: 

 

6º ano: Joice, Florência e Claudiane: Marchinhas (Minas Gerais) : Em Minas, as ladeiras de Ouro Preto 

recebem jovens do país e do mundo para os dias de folia pelas ruas da cidade. Alguns blocos locais tem mais de 

40 anos. Em Belo Horizonte, blocos temáticos levam os foliões ao delírio com musicas tradicionais. 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8AIUOe7mx9g 

 

7º ano: Sônia,Tássia e Renata: Samba enredo (Rio de Janeiro): O samba-enredo, também chama 

de samba de enredo, é um sub-gênero do samba moderno, surgido no Rio de Janeiro na década de 

1950, feito especificamente para o desfile de uma escola de samba. 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Vypdabo9YUY 

 

8º ano e 9º ano: Flávia e JP: Festa do Boi (Norte): O Bumba Meu Boi é uma dança do folclore brasileiro, 

registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural do 

País. Trata-se de festa típica, que retrata a lenda da morte e ressurreição de um boi, misturando 

personagens humanos e animais. Por todo o Norte e Nordeste, ele é reverenciado e incorpora temas, 

formas, ritmos, instrumentos e nomes diversos. 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=DBESlopPON0 

 

1º ano: Fernando, Marcelo e Gustavo: Axé Bahia e Timbalada  (Bahia): O axé, ou axé musica, é um 

gênero musical que surgiu no estado da Bahia na década de 1980 durante as manifestações populares 

do Carnaval de Salvador, misturando o ijexá, samba-reggae, frevo, reggae, merengue, forró, samba 

duro, ritmos do candomblé, pop rock, bem como outros ritmos afro-brasileiros e afro-latinos. 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=frQzLS85dL8 

 

2º ano e 3º ano: Fábio e Diego: Frevo (Nordeste): No Recife, quem comanda a festa é o famoso Galo da 

Madrugada, que arrasta milhares de foliões pelas ruas da cidade todos os anos através do frevo. Os carros 

alegóricos fazem referências a músicas dos cantores Alceu Valença e Jota Michiles, intitulados 'Guerreiros do 

Frevo', e também ao 'Velho Guerreiro' Chacrinha.  

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uo2K59CBcsQ&t=65s 

 

 

Data e apresentação do evento: 

A apresentação se dará em uma manhã de sexta-feira de carnaval (21/02) entre às 10:00 e 12:00h. O 

local a ser utilizado para a apresentação será a quadra escolar. A intenção do fechamento do evento é 

uma interação geral entre as turmas, simulando o carnaval de rua, bem típico de nossa região. 

Valor do projeto:até 3 pontos em todos os conteúdos. 

O 1º lugar leva 1 ponto extra e o 2º e 3º levam 0,5 pontos em todos os conteúdos. 
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