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Habilidades BNCC

(EF12EF07) Experimentar, fruir e identi�car diferentes elementos básicos da ginástica

(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de forma

individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança.

(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da

ginástica e da ginástica geral.

(EF12EF09) Participar da ginástica geral, identi�cando as potencialidades e os limites do corpo,

e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.

(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as

características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, identi�cando a presença

desses elementos em distintas práticas corporais.

Objetos de conhecimento

 Ginástica geral.

Objetivos de aprendizado

Experimentar elementos da ginástica geral presentes em modalidades circenses.

Conhecer modalidades circenses, como equilibrismo, malabarismo e acrobacias.

Comparar movimentos das modalidades circenses com os movimentos da ginásticas.

Criar um espetáculo circense para a comunidade escolar.

Adotar procedimentos de segurança ao realizar os movimentos gímnicos.

Planejar estratégias para a execução de diferentes elementos da ginástica geral.

Competências gerais

1. Conhecimento
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3. Repertório cultural

4. Comunicação

5. Cultura digital

Passo a passo

Materiais sugeridos

Folhas de papel A4 ou cartolinas.

Lápis e/ou giz.

Tintas antialérgicas (se possível).

Retalhos de tecido e TNT.

Celular e/ou material para registro (se possível).

Tatames, colchonetes e/ou colchões.

Perna de pau, rola-rola, slackline (se possível).

Lata de leite em pó, barbante, martelo e pregos.

Retalhos de véu (tule) e/ou sacolinhas plásticas.

Cópias em folha de papel A4 das �guras acrobáticas.

Cópias em folha de papel A4 da atividade de avaliação.

Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Conversa inicial

Pergunte aos estudantes quem deles já viu ou foi a um circo (ao vivo/pela TV/no YouTube/já ouviu

falar). Dessa experiência, quais são as características mais marcantes, aquelas de que os estudantes

mais gostaram e se lembram. Pode ser que um estudante comente sobre o mágico, outro sobre a

tenda e o picadeiro. Faça uma lista no quadro com os elementos listados pelos estudantes,

identi�cando aqueles que poderão ser trabalhados na aula.

Em seguida, propomos que assistam, em conjunto, a trechos de alguns vídeos que demonstram

modalidades circenses. Sugerimos algumas possibilidades, mas elas não precisam ser apresentadas

uma em seguida da outra. Caso considere pertinente, escolha um desses vídeos como disparador de

uma aula e discuta com os estudantes suas impressões e entendimentos sobre o número assistido.



Malabarismo

https://www.youtube.com/embed/vnV4Vy7wiNE

Sugerimos que o vídeo seja compartilhado na seguinte minutagem: de 1m50s a 2m10s.

Ao assistir a essas proposições, pergunte aos estudantes quais foram os procedimentos de segurança

adotados pelos artistas na execução de seus números; ou dialoguem sobre o que é preciso para que

esses artistas se sintam seguros na realização de movimentos tão elaborados. Pergunte também quais

foram os movimentos que os artistas realizaram e os estudantes já �zeram também, nas aulas de

ginástica, por exemplo.

Uma barreira possível para alguns estudantes pode ser a projeção dos vídeos. Para isso, observe a

distribuição dos estudantes na sala, assim como também peça para um estudante que seja o

narrador para aqueles com algum tipo de de�ciência visual.

Compartilhe com os estudantes e suas famílias os links por meio de uma lição de casa, para que cada

estudante possa assistir à dinâmica pelo aparelho celular de alguém da família e a posteriori possam

retomar o que viram com os demais colegas.

Pergunte aos estudantes sobre os cuidados que devem tomar para não se acidentar durante a

experimentação das atividades práticas. Questione-os sobre as possíveis estratégias que podem criar

para evitar acidentes, como, por exemplo, a conduta de cada um deles durante a participação nas

atividades, ou ainda criar um cartaz com regras e combinados. Utilize a folha de papel A4 para

escrever e construir coletivamente com os estudantes o cartaz. Leia para todos e certi�que-se de

que todos estão de acordo. Fixe-o no local onde a atividade prática irá acontecer.

Atividade

1. Atividades de equilíbrio - Pé de lata

Para a experimentação do equilíbrio sobre objetos, um elemento das atividades circenses, sugerimos

que construam pés de latas, material alternativo que possibilita a exploração dessa capacidade

física. A construção dos pés de lata demanda a presença de um adulto, uma vez que a produção

exige o uso de pregos e martelo (veja vídeo a seguir). Além disso, talvez seja necessário ajudar os

estudantes a passarem o barbante e dar os nós nas latas. Veja se é uma atividade viável na sua

realidade. Se possível, por exemplo, solicite aos pais que construam os pés de lata com os

estudantes, ou então em uma proposta de trabalho interdisciplinar com outros componentes.

https://www.youtube.com/embed/EVnkwviEqxc

No site da Nova Escola também há um passo a passo sobre como construir os pés de lata:

https://novaescola.org.br/conteudo/4074/materiais-para-as-aulas-de-circo-pe-de-lata

https://www.youtube.com/embed/vnV4Vy7wiNE
https://www.youtube.com/embed/EVnkwviEqxc
https://novaescola.org.br/conteudo/4074/materiais-para-as-aulas-de-circo-pe-de-lata


Uma vez em posse dos pés de latas, proponha que os estudantes façam um percurso motor no

espaço da aula, que pode ser caminhar sobre as linhas da quadra ou desviar de objetos dispostos

pelo pátio, a depender do espaço especí�co do seu contexto.

Aqui, é importante que os estudantes se sintam desa�ados e experimentem a sensação motora que é

equilibrar-se sobre um objeto. Peça que eles caminhem para frente, para trás, apenas de lado, muito

rápido, bem devagarinho, dentre outras formas que eles mesmos podem criar. Se não houver latas

para todos os estudantes, proponha revezamentos com outras estações de equilíbrios sobre

materiais.

Observe a capacidade dos estudantes para que todos sejam incluídos nas práticas. Para alguns,

equilibrar-se andando pela linha da quadra já pode ser um desa�o. Os desa�os devem ser adequados

às características dos estudantes. Outra questão importante é a segurança, visto que, à medida que

evoluem, os estudantes tentam realizar tarefas mais complexas e os excessos podem causar

acidentes.  

2. Manipulação de véus - Fantasminha

Para o desenvolvimento dessa aula, sugerimos o uso de retalhos de tule, de 15x15 cm. Caso não haja a

disponibilidade desse material, propomos o uso de sacolinhas plásticas, recortadas na mesma

medida. É importante o uso desse material, pois ele paira no ar, possibilitando ao estudante maior

tempo de recuperação do objeto, e, portanto, maior chance de sucesso na tarefa.

Nessa atividade, distribua um véu a cada estudante e peça para que ele coloque o dedo indicador no

centro do recorte, apontando-o para cima, de modo que o véu, ao se moldar no dedo, conotará o

lençol de um pequeno fantasma. Peça para o estudante explorar formas de lançar o véu para cima e

recuperá-lo em seguida:

Lançar com a mão direita e pegar com a mão esquerda.

Lançar com a mão esquerda e pegar com a mão direita.

Lançar para cima e bater uma palma antes de recuperar o objeto.

Lançar para cima e bater duas palmas antes de recuperar o objeto.

Lançar para cima e bater o maior número de palmas possíveis antes de recuperar o objeto.

Lançar para cima e encostar a mão no chão antes de recuperar o objeto.

Lançar para cima e girar antes de recuperar o objeto.

Inventar um novo jeito de lançar e recuperar o objeto.

É importante que o estudante possa explorar diversas maneiras de recuperar o fantasma,

desenvolvendo, assim, um repertório motor fundamental para a aprendizagem do malabarismo.

Caso determinado estudante tenha di�culdade de manipular o objeto com as mãos, solicite que ele

explore com outras partes do corpo, como cabeça ou pés. E lembre-se sempre: a exploração pode

ser diferente, a depender do estudante que a execute. Não há movimento certo ou errado.

3. Acrobacias em grupo



Divida os estudantes em grupos de quatro pessoas, e cada grupo terá seu espaço preestabelecido

para a construção de �guras acrobáticas. Aqui é essencial retomar conceitos das aulas anteriores,

como a responsabilidade pela própria segurança e a do outro. Para tal, prepare o espaço com

tatames/colchonetes, para que os estudantes se sintam seguros para executar os movimentos.

Nessa etapa, proponha alguns problemas/desa�os, para que os estudantes, em conjunto, encontrem

uma resposta/solução corporal:

1. O grupo todo deve formar a letra A com o corpo.

2. O grupo todo deve formar a palavra LUA com o corpo.

3. O grupo deve construir uma palavra que deseja, formando letra por letra, uma em seguida da

outra (exemplo: BOLA. Primeiro, constroem a letra B. Em seguida, O. Depois, L, e, por �m, A).

4. O grupo deve construir a forma geométrica do círculo envolvendo todos os estudantes.

5. O grupo deve construir um retângulo humano.

Depois disso, disponibilize as �guras a seguir para toda a turma (projetada ou impressa) e peça para

que os estudantes escolham três delas para reproduzir. Lembre-se da importância de todos os

estudantes vivenciarem as posições acrobáticas e também experimentarem ser suporte em

determinada acrobacia, ajudando na segurança de todos (veri�cando se ninguém está por perto e

pode esbarrar, por exemplo). A atenção pelo cuidado e segurança de todos é fundamental. 

Ao �nal, peça para que cada grupo elabore uma �gura acrobática que envolva todos do grupo. Caso

haja disponibilidade, fotografe as �guras acrobáticas executadas pelos estudantes, para que

posteriormente eles possam se ver.

4. Apresentação à comunidade escolar

Elaborar um produto frente às aprendizagens construídas neste plano de aula pode ser um registro

de todo o processo, desa�ador aos estudantes sem abrir mão do respeito aos próprios limites.

Portanto, dialogue com eles e pensem em uma forma de produzir o próprio espetáculo de circo, de

modo que todos se sintam respeitados e valorizados pelos seus processos. Essas apresentações

podem acontecer tanto no momento da aula e serem registradas por vídeos, que depois poderão ser

disponibilizados para a comunidade escolar, quanto em um dia especí�co de evento, se assim for

alinhado com o Projeto Político Pedagógico da sua escola. Escolha a forma que melhor condiz com seu

contexto e possibilidades e formalizem, em conjunto, uma apresentação, para que os estudantes se



desenvolvam também na elaboração dos seus processos de aprendizagem e possam se ver nesse

processo como atores e autores de seus próprios saberes.

Para tal, observe com eles quais movimentos sabem ou gostariam de realizar dentro do que

experimentaram: o equilibrismo, o malabarismo e as acrobacias.  Auxilie os estudantes a compor a

apresentação. Mais uma vez é importante que se sintam confortáveis com a tarefa. Por exemplo,

alguns estudantes conseguem passar tranquilamente sobre um banco sueco invertido, outros não.

Neste caso, crie adaptações para essa atividade ou faça a segurança para aqueles que necessitam.

Alguns detalhes para a construção da apresentação são importantes:

Tempo de apresentação.

Música tema - escolhida pelo grupo, que dialogue com a aula.

Figurino e maquiagem, se possível. Há sugestão de como fazer no box Desdobramentos desta

unidade.

Composição coreográ�ca - deve ser composta por elementos de equilibrismo, malabarismo e

acrobacias.

Marcação de início e término da apresentação - algo que simbolize o começo e algo que

simbolize o �nal da apresentação (uma pose congelada ou todos caindo no chão, por exemplo).

Necessidade ou não de locução.

É importante que todos os outros estudantes estejam engajados no desenvolvimento das práticas,

auxiliando aqueles com mais di�culdade e procurando zelar pela segurança pessoal e de todos.

Momento da re�exao

Numa roda de conversa, dialogue com os estudantes sobre as impressões, sensações, observações

nas atividades que se deram até o momento. Utilize como sugestão as seguintes questões:

Como foi o seu próprio envolvimento na elaboração desta apresentação?

Como foi o envolvimento do seu grupo na elaboração desta apresentação?

Como foi o envolvimento da turma toda na elaboração desta apresentação?

O que sentiu quando estava apresentando?

O que sentiu quando estava assistindo?

Qual foi o elemento da aula que mais gostou de realizar?

Qual a modalidade circense que mais gostou de experimentar?

Qual a modalidade circense que você mais gostou de apreciar? Por exemplo, as modalidades

aéreas não foram vivenciadas, mas foram assistidas. Não necessariamente o que gostamos de ver,

gostamos de fazer.

Quais são os movimentos vivenciados em aula que são semelhantes aos movimentos das

ginásticas?

Onde foi preciso equilibrar-se, tanto nas modalidades circenses quanto na ginástica?

Para realizar acrobacias, é preciso fazer algum movimento que você aprendeu nas ginásticas?

De todas as atividades da aula, quais foram as mais fáceis de realizar?



De todas as atividades da aula, quais foram as mais difíceis de realizar?

O que foi preciso fazer para garantir a segurança do seu grupo durante a aula?

Quais foram os procedimentos de segurança adotados na realização das acrobacias?

Em cada uma das questões, acolha as respostas dos estudantes, estimulando-os a compartilhar suas

percepções e entendimentos.

Sistematizacao do conhecimento

Fale sobre o universo circense e enalteça a magia do movimento em conjunto com a cultura, a arte e o

encantamento. Retome com os estudantes quais são as modalidades circenses que eles já viram e

quais vivenciaram em aula, percebendo as facilidades e di�culdades na execução de cada um destes

elementos. Os estudantes puderam vivenciar atividades de equilíbrio com os pés de lata, atividades

de manipulação com o fantasminha e atividades acrobáticas em seus pequenos grupos. Alguns

estudantes gostaram mais dos malabares, enquanto outros das acrobacias. Conversem sobre cada

uma dessas modalidades.

Os estudantes também planejaram e executaram diferentes movimentos, ao andar sobre os pés de

latas, ao manipular objetos e ao experimentar acrobacias. Parabenize-os por suas criações,

mostrando que existem diferentes maneiras de movimentar-se e que todas são igualmente válidas no

contexto escolar.

Retome também a importância da concentração e do treino para a execução dos equilibrismos e

malabarismos, e que um possível fracasso na primeira tentativa não deve ser motivo de desistência,

mas de engajamento para o sucesso. Converse também sobre a responsabilidade pela segurança

individual e coletiva na execução das acrobacias. A adoção dos procedimentos de segurança é

fundamental e inegociável na experimentação dos movimentos da aula. Nesse sentido, observem o

quanto é necessário trabalhar em equipe para conseguir fazer diferentes acrobacias.

Por falar em trabalho em equipe, graças a ele, os estudantes puderam elaborar uma apresentação

para a comunidade escolar, selecionando aquelas práticas que vivenciaram nas aulas. Apresentar-se

muitas vezes revela um frio na barriga, medo e vontade misturados. Lidar com os próprios

sentimentos é uma dimensão socioemocional muito presente nas aulas de Educação Física e também

foram aqui vivenciadas.

Compare os movimentos vivenciados no circo com aqueles realizados nas ginásticas, como exercícios

de equilíbrio, acrobacias e manipulação (Na ginástica rítmica, por exemplo, os atletas manipulam

bolas, maças, �tas e arcos).

Por último, relembrem os materiais construídos conjuntamente e permita que os estudantes levem-os

para casa, podendo dar assim novos sentidos e signi�cados para esses objetos.

Registro e avaliacao



Como produto deste processo, peça para que os estudantes façam um registro grá�co de sua própria

apresentação e construam um mural na escola com esses registros. Esses registros podem ser feitos

por meio de desenhos, colagens, gra�tes, quadrinhos, esculturas, frases, textos ou outra manifestação

que o estudante escolher. Componha um portfólio sobre o tema proposto nesta aula: valorizando a

pluralidade, valorizamos diferentes potencialidades. Se possível, faça também um mural virtual, para

que a comunidade tenha acesso aos registros elaborados pelos próprios estudantes.

Como avaliação, prepare previamente a tabela a seguir e distribua individualmente aos estudantes.

Leia e peça aos estudantes que preencham a tabela a seguir com um X na coluna que corresponde à

sua participação e engajamento na aula:

MUITO MAIS OU MENOS SÓ UM

POUQUINHO

NÃO FIZ

Experimentou novos

movimentos?

Realizou as atividades

de equilíbrio?

Realizou as atividades

de manipulação?

Realizou as

acrobacias?

Envolveu-se na criação

da apresentação

circense?

Adotou procedimentos

de segurança?

Comparou semelhanças

e diferenças entre os

movimentos da

ginástica e do circo?

Planejou a criação de

novos movimentos?

Aos estudantes que ainda não foram alfabetizados, leia cada uma das questões e combine uma cor

referente à escala sugerida, por exemplo: azul se “muito”; amarelo se “mais ou menos”; laranja se “só

um pouquinho”; e vermelho se “não �z”.



Ao �nal, converse individualmente com cada estudante, compare as respostas deles com as suas

observações sobre a participação em todos os momentos da aula. Lembre-se, portanto, de observar a

participação, as respostas deles às perguntas e a conduta dos durante a aula.

Outra proposta de registro pode ser desenvolvida de modo interdisciplinar. Por exemplo: os

estudantes podem fazer o registro por meio de desenhos, pintura em tela em conjunto com a

professora de Artes. Outras produções incluem esculturas de papel jornal coladas em uma folha de

sul�te ou papelão ou esculturas de massinha representando o circo.

Barreiras

Barreiras

Experimentar elementos da ginástica geral como movimentos e gestos especí�cos.

Conhecer modalidades circenses como equilibrismo, malabarismo e acrobacias, utilizando

algumas linguagens isoladas.

Planejar estratégias para a execução de diferentes elementos da ginástica geral, sem adaptar

os materiais e espaços.

Sugestões para eliminar ou reduzir as barreiras

Variar os estímulos em cada uma das atividades, a �m de atingir diferentes estudantes.

Adaptar o uso de materiais com a disponibilidade do seu contexto, como materiais recicláveis

e outras adaptações.

Possibilitar que realizem os movimentos a partir das suas potencialidades e reconhecendo os

seus próprios limites, atentando-se para que todos se sintam e de fato estejam seguros em suas

práticas.

Desdobramentos

Sugerimos o aprofundamento em cada uma das modalidades do circo. Por exemplo:

Compartilhe com os estudantes o link do vídeo 3 e apresente uma atividade como tarefa de casa:

peça que identi�quem o nome do palhaço, qual a situação o palhaço quer solucionar, se achou

engraçado, triste, quais movimentos, inclusive aqueles presentes na ginástica e também materiais, que

ele utiliza para resolver a situação-problema. Peça que observem as características que compõem as

máscaras de palhaço, as suas vestimentas, os seus modos de expressar-se corporalmente, os seus

movimentos. Essa atividade possibilita o ingresso na investigação da �gura do palhaço, um dos

elementos centrais no circo. As tarefas deverão ser registradas no caderno do próprio estudante. Para

isso, é necessário o auxílio dos familiares, portanto, crie um roteiro de pesquisa com as tarefas acima.

Em sala de aula, peça para que cada estudante escolha o nome artístico em referência a sua comida

preferida, a uma fruta de que gosta/não gosta, para nomear o seu próprio palhaço (exemplo: Palhaço

Paçoca/ Palhaça Picolé/ Palhaço Milkshake/ Palhaça Moranguete).



Em seguida, coloque uma música instrumental (se assim for possível no seu contexto) e peça que cada

estudante execute os exercícios solicitados expressando-se como um palhaço (exemplo: você agora

não é mais o João, você agora é o Palhaço Milkshake!).. Sugira aos estudantes que explorem, pelo

espaço da aula, diferentes formas de andar:

Caminhar explorando partes especí�cas dos pés (apoiando apenas o calcanhar/ às pontas dos

pés/ as laterais).

Caminhar explorando diferentes planos (baixo, médio, alto).

Caminhar utilizando diferentes velocidades (muito rápido, câmera lenta).

Caminhar dando ênfase a partes especí�cas do corpo (por exemplo: mexendo principalmente

a cabeça; chamando atenção para a barriga; movimentando de um jeito bastante amplo os

braços).

Caminhar de um jeito diferente, como se estivesse com muito sono ou como se estivesse dentro

do mar.

Assim, estimule-os a realizar esses mesmos movimentos de uma maneira engraçada. Em seguida, de

um jeito triste. Depois, de um jeito extremamente feliz. Estimule os estudantes a investigarem as

semelhanças e diferenças entre as intenções colocadas em cada movimento. Assim, a depender do

que se deseja, conseguimos nos comunicar com o corpo sem necessariamente usar a linguagem oral.

Sugira também que os estudantes explorem formas de girar, equilibrar, rotacionar e saltar sendo os

próprios palhaços, escolhendo uma emoção/sentimento pra isso. Alguns estudantes podem escolher

realizar esses movimentos simulando o medo, outros o nojo, outros a alegria. Para tal, toda vez que a

música parar, o estudante deve girar e congelar. Depois, saltar e congelar (se não houver música,

pode-se combinar outro sinal: quando o professor bater uma palma, o estudante deve saltar, quando

bater duas palmas, deve girar, quando bater os pés, deve congelar). Essa atividade relaciona os

movimentos gímnicos vivenciados com a �gura do palhaço. Estimule-os a identi�carem diferentes

movimentos e associá-los aos elementos da ginástica vivenciados em aulas anteriores.

Sobre a vestimenta, disponibilize retalhos ou pedaços de TNT, se possível, para que os estudantes

possam se fantasiar. Caso não tenha esse material, use folhas de papel com os desenhos feitos pelos

próprios estudantes para que eles possam representar suas fantasias.

Sobre a maquiagem, caso tenha tintas antialérgicas disponíveis, proponha que os estudantes

desenhem em uma folha de papel A4 como gostariam de se maquiar, trazendo o nariz vermelho como

característica fundamental e principal na caracterização do palhaço. Os estudantes podem explorar

outras cores e formas no restante do rosto. Uma vez desenhado e colorido no papel, façam a

experiência no próprio corpo/rosto. Se não houver esse material, construam máscaras descartáveis

(nas próprias folhas de papel A4, por exemplo).

Frente a esse repertório, cada estudante pôde escolher também as suas características de palhaço: o

seu “nome artístico”, a sua forma de se movimentar, a sua vestimenta e a sua máscara/maquiagem.

Esses elementos são fundamentais para o entendimento da identidade de um palhaço.



Caso tenham também como recurso o uso de celular ou máquinas fotográ�cas, registre por meio de

fotogra�as e vídeos todo o processo e o produto �nal de cada um dos estudantes, para que eles

possam enxergar suas produções e se percebam como verdadeiros palhaços nesta construção da

aula.  

Essa atividade poderá ser uma importante experiência para que possam expressar-se enquanto

linguagem corporal, cinestésica e artística, e se transforma numa interessante proposta

interdisciplinar, explorando a unidade temática de Arte, o teatro. Caso considere pertinente, converse

com o professor de Arte sobre seus objetos de conhecimento (contextos e práticas, elementos da

linguagem e processos de criação), ampliando assim a possibilidade de exploração dos estudantes

com as linguagens e seus elementos.

Ensino remoto

Inicie a aula remota de modo semelhante à aula presencial.

Pergunte aos estudantes quem deles já viu ou foi a um circo (ao vivo/pela TV/no YouTube/já ouviu

falar). Dessa experiência, quais são as características mais marcantes, aquelas que os estudantes

mais gostaram e se lembram. Pode ser que um estudante comente sobre o mágico, outro sobre a

tenda e o picadeiro. Faça uma lista com os elementos listados por eles.

Em seguida, assista em conjunto aos vídeos indicados que mostram modalidades circenses e proceda

com os questionamentos da Conversa inicial. Pergunte aos estudantes quais foram os procedimentos

de segurança adotados pelos artistas na execução de seus números; ou dialoguem sobre o que é

preciso para que esses artistas se sintam seguros na realização de movimentos tão elaborados.

Pergunte também quais foram os movimentos que os artistas realizaram e os estudantes já �zeram

também nas aulas de ginástica, por exemplo.

Uma barreira possível para alguns estudantes pode ser a projeção dos vídeos, para isso, a

necessidade de adotar vídeos com audiodescrição ou fazer a narração para aqueles com algum tipo

de de�ciência visual.

Pergunte aos estudantes sobre os cuidados que devem tomar para não se acidentar durante a

experimentação das atividades práticas. Questione-os sobre as possíveis estratégias que podem criar

para praticar alguns movimentos do circo em casa. Comente que devem solicitar auxílio aos pais ou

familiares para maior segurança. Podem depois compartilhar as suas experiências com os colegas,

incentivando-os à prática.  

A atividade de pés de lata necessita do acompanhamento de um adulto na sua produção. Se for

factível a sua realidade, proceda com a construção e a experimentação dos estudantes, incluindo

outros membros de sua família na apresentação.



A atividade do fantasminha é mais fácil de realizar e demanda apenas sacolinhas plásticas,

recortadas no tamanho 15X15 cm.

Assim como na aula presencial, conduza os estudantes na prática. Cada estudante deve colocar o

dedo indicador no centro do quadrado, apontando-o para cima, de modo que o véu, ao se moldar no

dedo, conotará o lençol de um pequeno fantasma. Peça para que explorem formas de lançar o véu

para cima e recuperá-lo em seguida:

Lançar com a mão direita e pegar com a mão esquerda.

Lançar com a mão esquerda e pegar com a mão direita.

Lançar para cima e bater uma palma antes de recuperar o objeto.

Lançar para cima e bater duas palmas antes de recuperar o objeto.

Lançar para cima e bater o maior número de palmas possíveis antes de recuperar o objeto.

Lançar para cima e encostar a mão no chão antes de recuperar o objeto.

Lançar para cima e girar antes de recuperar o objeto.

Inventar um novo jeito de lançar e recuperar o objeto.

Peça que os estudantes compartilhem a experiência com os familiares e, depois, comentem com os

colegas como foi. Se possível, devem gravar um vídeo com a experiência.

Comente que as práticas coletivas serão realizadas no retorno à aula presencial. Proponha a seguir um

desa�o: conseguiriam realizar as atividades de malabarismo utilizando outros objetos, como uma bola

leve, uma almofada, uma meia enrolada, ou outro que podem descobrir em casa?

Peça que apresentem aos colegas ou gravem um vídeo com as experiências. Questione sobre quantos

movimentos puderam realizar com a atividade, como lançar, aparar, bater, rebater, segurar, girar, entre

outros.

Para �nalizar, os estudantes podem apresentar os vídeos aos seus familiares e juntos tentarem

adaptar e reproduzir outros elementos do circo, contando como foi o processo e apresentando aos

colegas.  

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.
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