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ATIVIDADE 4: Semana do circo, conhecer o circo. 

O circo é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas, com 
habilidades distintas, que geralmente apresentam-se em shows itinerantes, ou seja, percorrendo 
várias cidades. Essas companhias circenses costumam integrar malabaristas, contorcionistas, 
mágicos, palhaços e outros engenhosos personagens com a finalidade de divertir e surpreender o 
público. 

Inicie uma roda de conversa perguntando para a criança o que ela conhece sobre o circo, 
selecione algumas imagens do circo (da tenda, das atrações), disponibilize para a criança as 
fotos ou imagens de circo para que ela tenha acesso, pergunte o que tem no circo. 

Com as imagens selecionadas do circo o responsável fará um breve relatório sobre as imagens 
apresentadas e nomear as imagens que foram apresentadas para a criança. 

 

 

Link do clip:  

https://youtu.be/qmUQr3zrqXM 

 

 

 

https://youtu.be/qmUQr3zrqXM


 
 

Vamos cantar: "A tromba do elefante" 

O responsável irá sentar com a criança e realizar a leitura da musica para a criança, e em 
seguida incentivar a criança contar a músicas. 

Pergunte para criança se ela conhece ou já ouviu a musica na escola ou em outro local. 

  Para finalizar cante junto com a criança a música: A tromba do elefante (Mazzaropi)                 

Lá no circo tem anões e trapezistas 
Palhaços brincalhões e mais de 100 artistas 
Mas toda gente diz que o mais interessante 

É quando o povo grita 
Olha a tromba do elefante 

Lá no circo tem anões e trapezistas 
Palhaços brincalhões e mais de 100 artistas 
Mas toda gente diz que o mais interessante 

É quando o povo grita 
Olha a tromba do elefante 

Que tromba bonita 
Que tromba elegante 

Que tromba bonita que tem o elefante 
Que tromba bonita 

Que tromba elegante 
Que tromba bonita que tem o elefante 

Que tromba bonita 
Que tromba elegante 

Que tromba bonita que tem o elefante 

 

 

Link da Música: https://youtu.be/ySEZandD-YM 

 

https://www.vagalume.com.br/amacio-mazzaropi/
https://youtu.be/ySEZandD-YM

