
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA: 4/09/2020 SEMANA: 1 

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

TURMA: B I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTO. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: IMITAR GESTOS E MOVIMENTOS DE OUTRAS 
CRIANÇAS, ADULTOS E ANIMAIS.  

  
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 no seu dia a dia deve perceber o seu movimento de 

forma espontânea. Para isso é necessário atividades livres como dança, imitação diante do 

espelho brincadeiras de faz de conta. Hoje o artista é você, seus amigos e familiares! Nessa 

atividade, você pode soltar sua imaginação com roupas dos adultos ou irmão (ã) mais velho (a), 

lenços, panos, chapéus. O que tiver a mão, e fazer uma caracterização para uma linda 

apresentação.  Cada um faz uma pose, uma dança, vale fazer uma pintura (utilizando batom, ou 

pintura para o rosto, se tiver) representando a alegria do Palhaço e partir para seu show! Faça de 

conta que está no circo e não se esqueça 

de registrar esse alegre momento!  

 

RECURSOS: Roupas variadas e 

coloridas, lenços, panos, chapéu, batom, 

maquiagem, tinta de rosto, dispositivo 

eletrônico.  

 

Link para o vídeo: 

https://youtu.be/gaFNdcWy6-E 

  

 

 


