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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 24/03/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Vem brincar que o circo já chegou. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre 

e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

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

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

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01).  

 

Proposta pedagógica: 

No dia 27 de março comemora-se o dia do circo no Brasil, este que é considerado uma 

das mais antigas e completas manifestações populares e artísticas, pois durante os 

espetáculos, sob uma lona colorida, envolvem música, teatro, dança, cenografia e 

figurinos apropriados que encantam a plateia. Um espetáculo de magia que faz parte do 

mundo infantil, despertando encanto, alegria e sonhos da criançada. Que tal criar um 

circo em casa? 

Então, para estimular a criatividade e imaginação na criança convide-a para montar uma 

tenda de circo. Para isso, separe alguns itens como lençóis, panos, cobertores, tecidos e 

instigue a criança a ajudar nesta montagem colocando esses itens por cima de cadeiras, 

mesas, sofás ou qualquer outro suporte sustentável. Solicite à criança para entrar na 

tenda e permita que utilize a autonomia ao explorar a imaginação. 
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Materiais:  

- Lençóis, panos, cobertores ou demais tecidos; 

- Cadeiras, mesas; sofás ou qualquer outro suporte substituível que a família tenha em 

casa. 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe e incentive a criança a todo o momento no decorrer da atividade e se possível, 

utilize itens de cores variadas para montar a tenda bem colorida simbolizando a 

estrutura física do circo. 

Obs.: Deve-se ressaltar a importância de selecionar materiais e ambientes que sejam 

seguros a exploração pela criança, cuidando para evitar acidentes.  

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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. 
 

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 
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