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Máscaras, samba-enredo, alegorias, fantasias e muita alegria aliada ao estudo, o aprendizado 
e a diversão! Foi assim o Carnaval na FourC, tendo a Comunidade (o tema do trimestre) como 
enredo.

A animação começou cedo, com os alunos do Infantil que, fantasiados, foram ao ginásio e 
dançaram marchinhas típicas do Carnaval. À tarde, foi a vez dos alunos do Primário I ao 9º ano 
levarem ao ginásio o tema “Comunidade”. Primeiro  foi a apresentação da bateria FourC e depois 
desfilaram os blocos de cada ciclo.

O Infantil II se preparou durante a semana confeccionando adereços  e decorando as máscaras 
que usaram no dia. Os alunos estudaram as marchinhas de carnaval e no dia da folia, celebraram 
com muita alegria as músicas tradicionais do carnaval com os colegas do Infantil I.

As marchinhas de carnaval serviram de base para que os alunos do Infantil I realizassem seus 
estudos e conceitos como as rimas e o ritmo foram trabalhados. Personagens como o Pierrô, o 
Arlequim e a Colombina foram lembrados pelos professores em sala de aula. As crianças escolheram 
suas fantasias (disponíveis na Escola) e caíram na folia com os amigos!

Alunos do Infantil I e II se divertiram ao som das marchinhas no ginásio

Com fantasias, alunos do Infantil dançaram as marchinhas do Carnaval

FourC leva o sambódromo para a
Escola, unindo diversão e aprendizagem

Infantil
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Depois das brincadeiras e da música, todos recolheram e 
descartaram no lixo as serpentinas que ficaram espalhadas pelo 
ginásio

Primário levou para a passarela 
a história do compositor Cartola

Primário II abordou 
como tema as regiões 
brasileiras

Escola de samba dos 
alunos do 6º e 7º ano.

A escola de samba  do 6º ano usou a música da Imperatriz que tinha relação com 
o tema do trimestre (Comunidade)  para animar o desfile.

Fundamental I
A escola de samba dos alunos do Primário I teve como tema uma personalidade carnavalesca (Cartola). 

Na passarela FourC,  desfilaram ao som da música “Brasil terra dourada” com fantasias com as cores da 
Mangueira e o símbolo da personalidade (Cartola). A experiência foi um momento de entender as diferenças 
entre as comunidades, seus costumes e histórias. 

O Primário II estudou as regiões brasileiras e suas comunidades. Os alunos fizeram fantasias que mostraram 
as características de cada região. Os estudantes desfilaram ao som da “Aquarela Brasileira”.
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Fundamental II

Mestre de Bateria

Os alunos do Fundamental II estudaram dentro do tema do trimestre que é Comunidade, eles 
pesquisaram sobre  a história cultural do Carnaval e das Escolas de Samba. Os alunos foram 
orientados pelos professores a buscaram respostas para as perguntas: o que é uma escola de 
samba? Qual sua importância para a comunidade?

Eles também estudaram o papel de cada pessoa na comunidade e, aprenderam as diferenças 
das alas das escolas de samba, cada uma com sua característica e importância, resultando na 
harmonia do samba e também integrando diferentes profissionais, oferecendo oportunidades, não 
somente no desfile, mas fora da “passarela do samba”. Cada turma ficou encarregada de descobrir as 
características de cada ala e se preparar dividindo os adereços e fantasias, calculando, desenhando, 
experimentando e planejando o uso de diferentes materiais.

Neste ano, a FourC contou com a ajuda do mestre Cláudio para o ensaio da bateria. Claudinho esteve a frente 
da bateria da escola Tradição da Zona Leste. Ele esteve em vários momentos na Escola, colaborando, ensinando 
o toque e a integração dos instrumentos. Com situações práticas, contextualizadas, todos tiveram excelentes 
oportunidades de aprendizagem.

E o resultado de todo esse trabalho e aprendizado dos alunos foi o desfile da Escola de Samba da FourC ao 
som da sua bateria. Simplesmente emocionante!

Bateria FourC animando 
o desfile da escola de samba 
formada pelos alunos

Alunos do Ensino Médio 
foram fantasiados de “baile de 
máscaras”

A frente da bateria estava  a porta bandeira Denise (colaboradora FourC) que com muita 
alegria e samba no pé desfilou na passarela FourC. Denise  já desfila há anos  em Bauru pela 
escola Tradição da Zona Leste.
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E, depois que todos passaram 
pela passarela FourC, todos os alunos 
(inclusive os do Ciclo Infantil que 
estavam prestigiando o desfile) se 
uniram e, ao som da bateria FourC 
desfilaram e dançaram comemorando o 
Carnaval.

“Estamos estudando sobre 
o Cartola e sobre a música 
dele ‘Brasil terra dourada’ e 
aprendemos várias coisas, 
como por exemplo, que ele 
não era compositor. O Cartola 
construía prédios e deram o 
apelido de Cartola porque ele 
usava um coco na cabeça para 
proteger do cimento e ele 
começou a inventar músicas e 
ficou conhecido”. Maria Eduarda 
Bufeli, Primário I C

“Fizemos chocalho, 
aprendemos músicas do 
Carnaval e brincamos com 
serpentina. Fui fantasiada 
de bailarina”. Luiza Barbosa, 
Infantil II D

No final, todos os alunos, professores e 
colaboradores desfilaram na passarela FourC

Bateria FourC formada pelos alunos movimentou a saída da Escola, 
encerrando assim as comemorações do Carnaval da FourC. 

Depoimentos
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“Aprendemos as marchinhas 
de Carnaval e nos fantasiamos 
para brincar o Carnaval. 
Brincamos muito e depois 
ajudamos a professora a limpar 
o ginásio”. Lucas Costa, Laura, 
Gabriela Trecenti, Infantil II E

“A gente fez fantasia de 
saia, e fizemos cartola, que é 
um chapéu diferente. Fizemos 
violão também. Tudo isso porque 
estamos estudando o Cartola. 
Desfilamos todas fantasiadas”. 
Laney e Manuela, Primário ID

“A gente estudou o Nordeste e lá tem o 

frevo. Cada grupo foi dividido para estudar 

cada região e o nosso ficou com o nordeste”. 

Luize e Sofia, Primário II B.

“Brincamos e jogamos 
serpentina e daí depois limpamos 
tudo. Ficou tudo certinho. Eu fui 
fantasiada de Branca de Neve, 
só faltou o príncipe”. Valentine, 
Infantil II E

“Cantamos a música da Imperatriz que fala sobre 

a praça. Escolhemos essa música porque estamos 

estudando o tema Comunidade e então as meninas 

que são passistas vão representar a comunidade. 

Estudamos também a história do carnaval, a relação, 

como surgiu”. Maria Fernanda Antunes, 6º ano

“Foi uma experiência muito 
legal. Foi a primeira vez que 
veio o mestre de bateria. Dói um 
pouco, minha mão. Adoramos 
a experiência. O mais difícil é 
manter o ritmo”. Tais Carvalho, 
Laura Dare, Maria Elisa Caetano 
e Edmundo Neto.


