
  

 

 

 

 

 

26/03/21 

2º PERÍODO 
                                     
                                 PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

    TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Atividade: Literatura e artes / Contação de história 
 

Livro: O palhaço e o nariz  

           Autor desconhecido 

 
Material necessário:  

✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 
✓ Folhas coloridas 
✓ Prato de papelão 
✓ Cola 
✓ Tesoura (com orientação de um adulto) 

 
Justificativa:  

No dia 27 de março é comemorado o dia do circo, um espaço levantado 
por armações desmontáveis, coberto por lona, sendo que na parte interna são 
montados arquibancadas, camarotes e, ao centro, o picadeiro. No circo são 
realizados shows e espetáculos, são apresentados vários números divertidos e 
impressionantes, como palhaços, acrobatas, equilibristas, contorcionistas, 
mágicos, etc. 

A escolha da data foi em homenagem ao palhaço Abelardo Silva, que 
ficou conhecido como Piolim, essa é a data de seu nascimento. Piolim era filho 
de circenses e cresceu no meio dessas artes, iniciando sua carreira com 
contorcionismos e acrobacias. 

 
Objetivos: 

✓ Conhecer a história do circo, valorizando a arte circense. 
✓ Empregar atitudes da cooperação e respeito pelo outro, mantendo a 

harmonia do grupo. 
✓ Desenvolver a socialização e a integração em grupos, favorecendo a 

ampliação da criatividade e da cooperação mútua. 
✓ Desenvolver a coordenação motora ampla nas atividades recreativas 

promovendo atitudes de confiança. 
✓ Identificar os personagens do circo e suas funções, compreendendo a 

cultura circense. 
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  NOME: __________________________________ 
 
 

ARTES 
 

HISTÓRIA: O PALHAÇO E O NARIZ 
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2º PERÍODO 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Confecção de brinquedo (Labirinto) 
 
Material necessário:  
 Caixa de sapato 
 Canudos 
 Cola 
 Tesoura (sob supervisão de um adulto) 

 
Justificativa:  

Existe no ato de brincar uma relação com a ciência e sabedoria, pois 
permite à criança o contato com o imaginário, o lúdico, com o social, a 
linguagem e comunicação, com o movimento, o motor, com a natureza 
(interação com o meio) e a liberdade, que possibilita a criatividade, 
espontaneidade e experiências. 

 
Objetivos: 
 Desenvolver a coordenação motora; 
 Trabalhar o equilíbrio; 
 Estimular a criatividade.  

 
Atenção ao vídeo explicativo do professor: 
https://www.youtube.com/watch?v=vsg6904XME4 
 
Desenvolvimento:  

Sigam as instruções do vídeo explicativo do tio Rafael e divirtam-se! 
 


