
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 1º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

O circo chegou! 

Duração: 3 aulas 

Introdução  

O que é um circo? Quais são os seus elementos? O que é um palhaço? Essas são perguntas que 

uma criança se faz ao deparar com alguns símbolos da cultura circense que, apesar de estar espalhada 

por diversos lugares, tem se tornado cada vez mais rara na atualidade. Resgatar a memória do circo é 

resgatar toda uma cultura que agrega várias linguagens da arte. 

Objetivos de aprendizagem  

O objetivo desta sequência didática é propor, por meio de jogos, do registro visual e da expe-

rimentação plástica, uma aproximação com o universo do circo e sua história. O personagem do pa-

lhaço estará no centro das vivências, para que a aprendizagem ocorra, também, por meio do humor. 

Para isso, esta sequência visa explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática artes visuais, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e 

as respectivas habilidades: 

Matrizes estéticas e culturais – (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes 

estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e naci-

onais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade; (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Na unidade temática artes integradas, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Processos de criação – (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Patrimônio cultural – (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 
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Recursos e materiais necessários  

Lápis preto, lápis de cor, papel sulfite, papel kraft, corda, recorte grande de tecido (lençol ou toalha 

velhos, ou TNT, por exemplo), caixa grande de papelão, latas vazias, três bolas pequenas (do tamanho 

de bolas de tênis), canetinha, giz de cera, tesoura com pontas arredondadas, cola branca ou em bastão, 

vídeos e imagens sobre o circo. 

 

Referências sobre circo 

Acervo do Centro de Memória do Circo. Disponível em: <www.acervosdacidade. 

prefeitura.sp.gov.br/PORTALACERVOS/ExibirAcervo.aspx?cdAcervo=8>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

Festival Internacional Sesc de Circo. Disponível em: <http://circos.sescsp.org.br>. Acesso em: 18 dez. 

2017. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Meu palhaço 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: cadeiras formando um semicírculo e uma área livre ao centro (picadeiro) 

 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios (5 a 10 minutos) 

“Quem já foi ao circo?”. Por meio dessa pergunta, o professor deve incentivar os estudantes a 

compartilhar suas experiências de contato com a arte circense. Conforme os estudantes narram dife-

rentes experiências, o professor pode fazer na lousa uma lista com as palavras que forem citadas, 

como: lona, picadeiro, palhaço, malabarista, trapezista, etc. Dessa forma, será possível elencar alguns 

dos elementos constitutivos e características do circo. 

Caso nenhum estudante tenha ido ao circo, é possível pedir que narrem o que eles sabem ou 

como imaginam que seja um circo e, a partir disso, formar uma mesma lista de palavras. Outra possi-

bilidade é fazer, com a turma, uma pesquisa na internet, se este recurso estiver disponível na escola, 

de vídeos e imagens sobre o circo. 

O objetivo, nesta atividade inicial, é não apenas diagnosticar os conhecimentos prévios dos 

estudantes sobre o assunto, mas também chegar ao tema do palhaço. Ao final, o professor pode dizer 

que, nesta aula, todos serão palhaços e que, para ser palhaço, não é necessário rir nem ter um nariz 

vermelho: é necessário concentração e muita criatividade. 
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Atividade 1: Triangulação (5 a 10 minutos) 

Este é um primeiro jogo típico da palhaçaria. O estudante deve entrar em cena (no picadeiro) 

e, quando chegar ao centro, fazer algo engraçado e rápido, como uma careta ou simular um tombo; 

depois deve olhar para a plateia e sair de cena pelo lado oposto ao que entrou. Cada estudante pode 

fazer isso pelo menos uma vez. É interessante lembrá-los de que as expressões faciais são um recurso 

importante a ser explorado nesta atividade.  

Sugestão 
A latinha  
A atividade 1 pode ser substituída por este jogo individual de que todos os alunos participam simultaneamente. É ne-
cessária uma latinha, uma para cada aluno, para ser encenada , com ela, uma ação em que o palhaço tentará pegá-la 
no chão, mas nunca conseguirá porque acaba chutando-a para longe. Deve ficar claro que o palhaço fará isso “sem que-
rer”. 

 

Atividade 2: Jogo da cadeira (5 a 10 minutos) 

Este jogo também é típico da palhaçaria e é muito simples. Há uma cadeira no centro do pica-

deiro, onde um palhaço está sentado. Um segundo palhaço entra em cena e distrai o primeiro (ele 

pode atraí-lo com algum alimento ou pedir que olhe para alguma coisa ao longe, por exemplo). Então, 

o segundo palhaço toma a cadeira do primeiro palhaço e entra um terceiro; esse terceiro vai repetir o 

número, e assim sucessivamente, até que todos tenham participado. O professor deve demonstrar aos 

estudantes que o que importa não é disputar a cadeira, mas brincar de fazer coisas engraçadas. Assim, 

o palhaço que está na cadeira deve, a princípio, “se deixar enganar”, depois “ficar aborrecido com 

quem o enganou” e, ao final, sair de cena. 

 

Encerramento (10 minutos) 

Depois dos jogos, os estudantes voltam a sentar-se e o professor questiona: “O que é um pa-

lhaço? É um nariz redondo e vermelho? É a maquiagem? É a roupa?”. O professor deve instigar os 

estudantes com perguntas que os levem a compreender que esses elementos são importantes na com-

posição do palhaço, mas não são o mais importante. Eles devem reconhecer que o palhaço expõe a 

ingenuidade e a fragilidade do ser humano, que falha e é enganado, e é isso que o torna tão engraçado. 

Para a próxima aula, cada estudante deverá trazer de casa um desenho de si mesmo como se 

fosse um palhaço. O desenho pode ser feito em uma folha de papel sulfite, usando giz de cera, lápis 

preto e/ou lápis de cor. Para inspirá-los, o professor pode lançar as seguintes perguntas: “Como seria 

o seu palhaço? Seria bravo? Seria bobo? Seria sonolento?”, “Como seriam sua roupa, seu nariz e sua 

maquiagem?”. Cada um deverá pensar em um nome para o seu palhaço. 
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Aula 2 – Um circuito muito louco 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em roda, sem carteiras, em um espaço amplo e aberto 

 

Introdução: Como é o meu palhaço? (5 a 10 minutos) 

Neste momento, os alunos vão compartilhar os desenhos que fizeram em casa, a partir da ideia 

de representar a si mesmos como palhaços. Em roda, cada um deles deve contar sobre seu palhaço. O 

professor pode estimulá-los a falar das características físicas e da personalidade do seu palhaço, 

mesmo que o aluno não tenha refletido sobre elas anteriormente. No final da conversa, o professor 

deverá guardar os desenhos no portfólio da classe. Eles serão utilizados na aula 3. 

 

Atividade: O circuito (20 minutos) 

Rememorando a atividade de levantamento de conhecimentos prévios da aula 1, o professor 

pede aos estudantes que lembrem o que é picadeiro, malabarista, equilibrista, mágico e contorcio-

nista. O espaço será dividido em quatro partes, formando um circuito. 

Parte 1 – equilibrista: Nesse espaço, haverá uma corda no chão, sobre a qual os estudantes deverão 

andar, procurando não cair ou se desequilibrar. 

Parte 2 – malabarista: Nesse espaço, haverá três bolas pequenas (como bolas de tênis) que os estu-

dantes deverão jogar para cima, uma depois da outra, e tentar pegar sem deixar nenhuma cair, fa-

zendo um exercício de malabarismo. 

Parte 3 – mágico: Nesse espaço, haverá uma mesa, e sobre ela um tecido (como um lençol) e um objeto 

(pode ser, por exemplo, um estojo). O mágico deverá cobrir o objeto com o lençol e, quando estiver 

removendo o tecido, com a outra mão tirar o objeto rapidamente e escondê-lo sob a mesa sem que 

ninguém veja esse movimento, dando a impressão de que o objeto desapareceu. 

Parte 4 – contorcionista: Nesse espaço, haverá uma caixa de papelão, dentro da qual o estudante de-

verá entrar, contorcendo-se, de forma que nenhuma parte do seu corpo fique para fora. 

Após combinar as regras coletivamente e esclarecer as dúvidas levantadas pela turma, o pro-

fessor deve dar a largada para que os estudantes façam o circuito, passando de parte em parte, na 

ordem proposta, de modo que todos brinquem em todas as partes desse grande circuito circense. Se 

julgar pertinente, o professor pode pesquisar uma música ligada ao tema do circo para executar du-

rante a realização desta atividade. 
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Encerramento: Apreciação (10 minutos) 

Para encerrar a aula, os estudantes sentam-se para assistir a um pequeno vídeo sobre o tema 

do circo. É importante que possam ver profissionais de todos os ambientes do circo trabalhando. Su-

gere-se aqui que o professor pesquise na internet, se este recurso estiver disponível, sites de compa-

nhias circenses, se possível, priorizando grupos tradicionais brasileiros, como forma de prestigiar o seu 

trabalho. 

 

Aula 3 – Respeitável público! 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: carteiras juntas formando uma grande e única mesa, no centro da sala, com os estudantes 
sentados dos dois lados dela, de frente uns para os outros como se fosse uma grande mesa de jantar comprida e retan-
gular formada pelas carteiras dos estudantes; ou sentados no chão, em duas fileiras de frente uma para a outra 

 

Introdução: Relembrando a experiência (5 a 10 minutos) 

Para iniciar, é importante relembrar o que foi feito nas aulas 1 e 2, desde a mobilização de 

conhecimentos prévios até a realização dos jogos de palhaçaria, dos desenhos, do circuito com as di-

versas ações dos artistas de circo, tratando também das novas palavras que foram aprendidas e do 

vídeo que encerrou a aula 2. Neste momento, uma nova lista de palavras pode ser elaborada na lousa, 

expandindo a que foi elaborada na primeira aula; isso pode ajudar a guiar os estudantes, além de 

familiarizá-los com a escrita dessas palavras. 

 

Atividade: O circo da nossa turma (15 a 20 minutos) 

O professor deverá estender, na mesa ou no chão, uma grande folha de papel kraft, de modo 

que todos os estudantes possam se sentar em torno dela. Caso a turma seja muito numerosa, é possí-

vel dividi-la em duas grandes rodas, disponibilizando uma folha para cada grupo. Os estudantes devem 

ter em mãos giz de cera, lápis de cor, canetinha, tesoura com pontas arredondadas e cola. 

O professor pedirá aos alunos que imaginem que vão criar a companhia de circo da turma (por 

exemplo, a companhia de circo do 1º A). Cada aluno, então, vai desenhar no papel kraft aquilo que 

quer que faça parte dessa companhia: um mágico fazendo sua mágica, um contorcionista entrando 

em uma mala, uma equilibrista se apresentando no alto, o mestre de cerimônias falando com o público 

ou a malabarista jogando muitas bolas para o alto, entre outras possibilidades. O que importa é pre-

encher a folha com muitos artistas em cena e também com a plateia, o picadeiro e, por fim, os palha-

ços. Porém, os estudantes não devem desenhar os palhaços neste momento, mas, sim, recortar os 

desenhos que fizeram de si mesmos como palhaços, após a primeira aula, e colá-los. 
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Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Agora é hora de olhar para o que foi feito. Para isso, devem-se levantar algumas perguntas 

para a turma, como: “Quantos profissionais, de cada, nós temos?”, “Faltou alguma coisa?”, “Como foi 

trabalhar coletivamente?” e “Vocês gostariam de assistir ao espetáculo desse circo?”. É interessante 

estimular os estudantes a perceber as formas presentes nos desenhos, apontando para a multiplici-

dade de talentos, sem hierarquizar, evidenciando o que constitui um valor importante nas companhias 

circenses. 

O professor também pode organizar uma discussão para que a turma decida o nome da com-

panhia de circo, perguntando: “Como pode ser o nome desse circo?”. Considerando as respostas le-

vantadas, deve-se propor uma votação, registrando as escolhas dos estudantes na lousa para que to-

dos acompanhem. Ao final, o professor deve pedir aos alunos que escrevam o nome eleito na folha de 

papel kraft, identificando o circo da turma. 

 

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os estudantes fizeram os desenhos propostos (aulas 

1 e 3), participaram da roda de conversa (aula 3) e dos jogos de palhaçaria (aula 1), assistiram com 

atenção ao vídeo apresentado, caso tenha sido possível (aula 2), participaram do circuito circense (aula 

2) e se os conceitos de circo – bem como de alguns de seus elementos – e de palhaço foram apreendi-

dos. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

1. QUAL PERSONAGEM CIRCENSE COSTUMA USAR ROUPA ENGRAÇADA E COLORIDA E MAQUIA-
GEM? 

A) EQUILIBRISTA. 

B) MÁGICO. 

C) PALHAÇO. 
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2. A COR DO NARIZ QUE ESSE PERSONAGEM COSTUMA USAR É _________________________. 

A) AZUL 

B) AMARELO 

c)CVERMELHO 

 

3. AS ATRAÇÕES DO CIRCO ACONTECEM DEBAIXO DA LONA, EM FRENTE AO PÚBLICO. QUAL O 
NOME DESSE LUGAR? 

A) PICADEIRO. 

B) AUDITÓRIO. 

C) PLATEIA. 

 

Gabarito das questões 

1. c) Palhaço. 

2. c) Vermelho. 

3. a) Picadeiro. 


