
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA: 2/09/2020 SEMANA: 1 

PROFESSOR: ANA PAULA, ÁVILA, CÉLIA, FÁTIMA, KATE, PATRICIA, 
REGINA, RENATA, ROSELAINE, ROSIANE, VALDECI E VANESSA. 

TURMA: B I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EXPLORAR DIFERENTES FONTES SONORAS E 
MATERIAIS PARA ACOMPANHAR BRINCADEIRAS CANTADAS, CANÇÕES, MÚSICAS 
E MELODIAS. 

 
TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

SUBTEMA: CIRCO 
 

 

Tradicional na cultura brasileira, os circos percorrem cidades levando diversão para a população.  

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.  

Por meio da pluralidade de cores, roupas brilhosas e com a decoração colorida de seu ambiente, 

a vida leve e descontraída do circo é celebrada com os pequenos. Levar a magia e a percepção 

sobre os elementos artísticos presente no circo para as crianças da educação infantil nesse 

momento de pandemia não é possível, então, através de atividades simples, poderemos levar 

para dentro de cada casa, um pouco desse maravilhoso e divertido mundo do circo! 



 

 ATIVIDADE: A criança como protagonista de sua “bandinha familiar”, irá vivenciar situações de 

música com objetos sonoros ou instrumentos confeccionados com sucata, diferentes ritmos e 

melodias juntamente com o grupo familiar. A proposta é que juntos acompanhem a música do 

vídeo. Cada membro pode escolher um objeto como garrafas, potes, colheres, tampas para ser o 

instrumento ou confeccionar seus instrumentos musicais e começar a brincadeira tocando do seu 

modo a música "O circo já chegou”. Aproveite esse momento alegre e nos mande uma foto!  

 

  RECURSOS: Instrumentos sonoros de sucata, potes, garrafas, colheres, tampas, panelas e  

dispositivo eletrônico 

 

LINK PARA O VÍDEO: https://youtu.be/m9Jc4G3dfV0 


