
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

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

PROFESSOR: TURMA: B I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: MANIPULAR EXPERIMENTAR, ARRUMAR, E 
EXPLORAR O ESPAÇO POR MEIO DE EXPERIÊNCIAS DE DESLOCAMENTOS DE SI 
E DOS OBJETOS. 

 
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: Por meio da organização, as crianças aprendem a utilizar seus espaços de forma 

consciente. Os responsáveis devem proporcionar um ambiente que os estimulem e os desafiem 

para novas descobertas, podendo se locomover com autonomia, encontrando diferentes desafios 

e sendo estimulados a fazer uso de novos movimentos e a explorar variadas formas de ocupar e 

se apropriar dos espaços já conhecidos. Com a Família toda reunida, utilizar lençol ou um tecido 

grande que tenha em casa e montar a 

tenda do Circo ou uma Cabana (como 

preferir) e realizar brincadeiras divertidas 

dentro desse espaço. Pode ser fazer 

caretas, palhaçadas, show de mágica e 

cambalhota. É só soltar a imaginação. A 

criança é a artista e pode-se registrar 

esse alegre momento! 

 

RECURSOS: Lençol, tecido,  


