
 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professor: Marina, Mirian, Franceli, Geanne, Renilda, Roseli, 
Aurileide 

Data: 12 / 08 / 2021 Turma: BIA  

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas 
                                                TEMA: CRIANÇA ARTISTA(CIRCO) 
                                              ATIVIDADE:BRINCAR DE PALHAÇO                                                        
              
                                                        
                      
 OLÁ FAMÍLIAS!!!                                               
 

Hoje viemos propor uma brincadeira musical muito divertida. Para essa 

brincadeira, sugerimos que arrume a criança, porque ela, é o artista. 

Coloque na criança um nariz de palhaço, uma roupa divertida 

(estampada, ou de bolinha, se tiver) e o circo está pronto para começar. O bebê que ainda não fica em pé 

sozinho, pode brincar com ele no colo. É só clicar no link e se divertir com a criança ao som de: Mundo Bita- 

O Circo Chegou! Link da música https://youtu.be/qmUQr3zrqXM  

Caso queira deixar a brincadeira mais animada e divertida, encha algumas bexigas coloridas(balões) 

enquanto canta e dança, jogue os balões para o alto incentivando a criança pegar. Permitir à criança brincar 

de palhacinho, rir e se divertir, é uma excelente maneira de trabalhar a linguagem e fomentar a positividade, 

a expressão corporal, dramatização, dança e trabalhar sentimentos, para desenvolver a percepção visual e 

auditiva, favorecer a imaginação, a criatividade da criança por meio da música. 

LETRA DA MÚSICA – O CIRCO CHEGOU 

O circo chegou na cidade 

Espetaculares artistas 

A trupe da felicidade 

O truque do ilusionista 

Tudo pronto para o show começar 

Senhoras e senhores queiram por favor se preparar 

Para fortes emoções, que somente o circo traz 

Gargalhadas e canções de alegria ... e muito mais. 

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto. 

 

 

https://youtu.be/qmUQr3zrqXM
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Tema: Criança Artista - Tarsila do Amaral 

Atividade: Brincando com a inspiração da Tarsila do Amaral “A Cuca” 

Olá Família! 

 

Brincar de pega–pega ao som da música “Cuidado com a Cuca!”. Vamos vivenciar um 

teatrinho com a Cuca: brincando de pega-pega! 

Com a frase cantada sucessivas vezes: “Cuidado com a Cuca! Que a Cuca te pega! Te pega 

Daqui! Te pega Dali”. 

O responsável pela a criança irá colocar um lenço na cabeça e, se transformará em um 

monstrinho fazendo caretas e a criança sairá correndo e se esconderá com medo da Cuca!  

A criança terá um esconderijo e o adulto transformado em Cuca irá procurar a criança como 

se não estivesse vendo... Cadê o meu bebê? Todos brincarão e o mundo da fantasia será magia e 

diversão! 

 

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do WhatsApp. 

 

 


