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   ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

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

Título da Atividade 17: O Circo Está Chegando! 

 

Objetivos específicos: 

● Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

● Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

No dia 27 de março, comemora-se o Dia do Circo, em homenagem ao palhaço brasileiro 

Piolin, que nasceu nessa data, no ano de 1897, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. 

Considerado por todos que o assistiram como um grande palhaço, se destacava pela 

enorme criatividade cômica e pela habilidade como ginasta e equilibrista. Seus 

contemporâneos diziam que ele era o pai de todos os que, de cara pintada e colarinho 

alto, sabiam fazer o povo rir. 

Com o avanço da pandemia causada pelo Covid-19 e com o isolamento social 

necessário para conter a doença entre as pessoas, várias crianças foram impossibilitadas 

de conhecer esse espetáculo de alegria. Então, neste contexto, convido os familiares a 

construírem juntos em casa, uma lona de circo, a fim de inserir essa cultura tradicional 

na vida dos nossos pequenos. 

 

Materiais: 

- Fotos da família em circo (caso tenha); 
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- Lençóis, toalhas, cobertores, cadeiras, mesas, caixas etc. (qualquer item que a família 

tenha disponível em casa). 

 

 Sugestão para as famílias: 

A família deverá iniciar uma breve conversa com criança sobre o circo e caso tenham 

alguma foto de lembrança, esse será o momento ideal para apresentá-la. 

Em seguida, convide o pequeno para construir uma lona de faz-de-conta em casa, para 

simbolizar a cultura circense. Utilize materiais que tenham disponíveis em casa. 

Ao final da construção, poderão deixar a criança explorar o espaço montado e deixar 

pronto para o espetáculo nos próximos dias. 

 

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 
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