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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 24/03/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade 03: O circo chegou!  

 

Objetivos específicos:  

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. (EI02TS02).  

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas. (EI02CG02).  

 

Proposta pedagógica: 

Hoje tem espetáculo? Tem sim senhor! Hoje tem marmelada? Tem sim senhor! E tem 

também palhaços, malabaristas, equilibristas, domadores, ilusionistas, trapezistas, 

globistas. Dia 27 de março, comemoramos o dia do circo no Brasil. O circo é uma das 

mais antigas e completas manifestações populares e artísticas, pois durante o espetáculo, 

sob uma lona colorida, tem música, teatro, dança, cenografia e figurino apropriados que 

encantam a plateia; um espetáculo de magia que faz até hoje a alegria não só das 

crianças, como também de muitos adultos. 

Para comemorar essa data tão importante na educação infantil que tal a criança com 

ajuda de um adulto mediador confeccionar uma tenda de circo em casa, segue abaixo 

algumas ideias para essa confecção.  
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Materiais: 

Lençóis, tecidos, varão, cortina de plástico, guarda-chuva, cadeiras ou qualquer material 

disponível em casa.  

 

Sugestões para as famílias:  

• Usar a mesa de jantar: Com ajuda de um adulto mediador cubra a mesa com 

lençóis, assim formando uma tenda.  

• Use um varão e uma cortina de plástico: Você pode usar a cortina da sala pra 

confeccionar uma tenda.  

• Guarda- chuva grande:  Com um guarda-chuva bem grande, a criança pode usar a 

imaginação e decorar com tecidos coloridos.   

• Cabana com cadeiras: Tire a mesa de centro e coloco um colchão no chão. Depois 

pego as poltronas da sala e coloco uma de cada lado do colchão, jogo um lençol por 

cima e está pronta.  

• Dê autonomia para a criança usar a imaginação; 

• Questione a criança, se ela conhece o circo, seus personagens e suas instalações;  

• Mostre as imagens enviadas pela educadora. 

• Seja claro e objetivo (a);  

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em:  

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

