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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: 25/03/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: No circo tudo é alegria.  

 

Objetivos específicos:  

• 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).  

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04);  

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03);   

 

Proposta pedagógica: 

As músicas e brincadeiras circenses desenvolvem e aprimoraram as habilidades físicas e 

motoras das crianças, melhorando sua coordenação, flexibilidade, concentração e força 

dos membros superiores e inferiores, além de potencializar a autoestima e a 

autoconfiança delas. No circo tudo é alegria, imaginação, tudo se transforma em 

espetáculo: Incentivar a criança cantar, dançar, movimentar o corpo seguindo ritmo 

musical, é um dos eixos muito importante a desenvolvimento desta faixa etária, integra 

aos aspectos sociais, afetivos, estéticos e cognitivos. A música mantém uma forte 

ligação com o brincar. 

Nesta atividade será disponibilizado um áudio com a música “O Circo Já Chegou”, em 

seguida a criança escolherá um personagem citado na música (palhaço, bailarina, 
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malabarista, equilibrista e mágico) para se caracterizar e interpretar seu papel no circo. 

Assim a criança irá desenvolver sua autonomia e imaginação.   

Materiais: 

Conforme a escolha da criança. 

 

Sugestões para as famílias:  

1. Converse com a criança perguntado qual é seu personagem favorito; 

2.  Depois que a criança escolher a ajuda a se fantasiar; 

3. Se a criança não tiver ajuda à na confecção de uma máscara; 

4. Sucata pode ser uma ótima opção para a confecção da fantasia ou algum adereço 

escolhido pela a criança;  

5. Aproveite a tenda confeccionada anteriormente para usar como cenário nesta 

atividade;  

6. Observe se a criança demonstrar equilíbrio e lateralidade deslocando-se no espaço, 

andar, correr, pular e imitar gestos propostos.  

7. Aproveite a brincadeira pois a diversão será garantida.  

 

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:  

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

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

 


