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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 25/03/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 18: Artistas Circenses.  

 

Objetivos específicos: 

● Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EO01EF06); 

● Utilizar os movimentos de preenão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

● Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02). 

 

Proposta pedagógica:   

O circo é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas, 

com habilidades distintas, que geralmente apresentam-se em shows itinerantes, ou seja, 

percorrendo várias cidades. 

Essas companhias circenses costumam integrar malabaristas, equilibristas, mágicos, 

palhaços e outros habilidosos personagens com a finalidade de divertir e surpreender o 

público.  

Tendo isso como base, nossa proposta de hoje será conhecer as funções de alguns 

artistas circenses de forma lúdica. 

 

Materiais: 

- Música disponivel no WhatsApp “O Circo Já Chegou!”; 

- Malabarista: bolinhas coloridas (caso não tenham em casa, poderão fazer com meias); 

- Equilibrista: fita adesiva, giz de quadro ou cascalhos; 

- Palhaço: colchão, colchonete, almofadas. 

 

Sugestão para as famílias: 

Inicie uma conversa com a criança sobre os artistas circenses e em seguida, apresente 

suas funções de forma lúdica juntamente com a música “O Circo Já Chegou!”. 
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- Malabarista: O adulto poderá se sentar ao chão com a criança e jogar a bolinha para 

ela, pedindo que ela a devolva da mesma forma. Para finalizar, poderão realizar uma 

experiência de jogar a bolinha para cima. Essa brincadeira além de desenvolver o 

equilíbrio e coordenação motora, é muito divertida. 

-  Equilibrista: O adulto deverá fazer uma linha reta no chão com a fita ou algum outro 

material disponível em casa. Logo após, convide a criança para caminhar em cima da 

risca. 

- Palhaço: O adulto irá preparar um ambiente com colchão e almofadas para a criança 

rolar com muito cuidado e dar muita gargalhada. ATENÇÃO! Antes dos 4 anos de 

idade, não é recomendável dar cambalhotas. 

No circo, existem vários outros artistas. Caso a família tenha disponibilidade, poderá 

criar outra brincadeira que não foi mencionada acima. O importante é a alegria ser 

contagiante! 

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

