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História dO CIRCO  
A magia do circo nos remete a algo incrível, nos fazendo 
viajar na alegria dos palhaços, nas acrobacias dos 
malabares e na beleza das cores. Relatos trazem que esta 
arte, difundida no mundo todo, exista desde a 
atinguidade. 

Na China foram encontradas pinturas com quase 5000 
anos mostrando contorcionistas, acrobatas e equilibristas. 
Os guerreiros chineses usavam a acrobacia como forma 
de treinamento, já que isso exigia força, flexibilidade e 
agilidade. Em 108 a.C, em uma festa em homenagem a 
alguns visitantes estrangeiros, houve uma apresentação 
acrobática que encantou também ao imperador, este 
então, determinou que apresentações como esta se 
repetissem  todos os anos.

FONTE: https://www.infoescola.com/artes-cenicas/historia-do-circo/



A criança deverá repetir as sequências:

PÉ-PALMA-PÉ-PALMA-ESTALO-PÉ-PALMA- ESTALO  

A sequência pode ser feita devagar e ir aumentando de ritmo 
progressivamente.

Outros elementos podem se somar a esta célula ritmica. 

Permita que a criança crie sua própria sequência, e daí é a vez do adulto 
tentar reproduzir. 

O erro faz parte do jogo! O importante é o desafio!!

Criando com o corpo e os SONS !

2} EXPLORANDO O RITMO 

1} Entrevistando um adulto  

Pegue um objeto como microfone. Organize suas perguntas e faça entrevistas com 
os adultos da casa para conhecer mais sobre o circo e suas histórias. 

Você já foi ao circo? 
O que mais gostou? 
Teve medo de alguma coisa ?   
Qual seu personagem favorito?
Você gosta de música? 
Já foi num concerto? 
Conhece os sons  dos instrumentos: violoncelo, violão, escaleta, trompete, caixa clara 
? 

*As respostas podem ser registradas num caderno, ou gravadas em áudio. 



3}  HORA DA CRIAÇÃO 

No espetáculo O Jardineiro temos o palhaço Tiziu, interpretado pelo ator João Lima. Na 
história ele tem muito carinho com as plantas.  Você sabiam que todos nós temos um 
palhaço? Sim…..ele mora nos nossos corações...Agora que tal mostrar ele para as outras 
pessoas? Vamos, todos juntxs? 

1ª etapa - Vamos escolher uma roupa! Use peças de roupas que não são suas, aproveite e 
experimente também um sapato maior que seu pé!!!   Lembre-se que o seu palhaço é um 
guardião da natureza!! 

2ª etapa - Agora vestidos com o figurino, sim ….a roupa do palhaço é um figurino! Vamos 
para o momento da maquiagem!!  Não esqueça do nariz vermelho do palhaço! Você 
pode pintar seu próprio nariz. Pronto nasceu!!! 

3ª etapa -Inspirados no espetáculo crie seu número criando sua apresentação. Use música, 
dança, canto!! ahhhh e não se esqueça de cobrar o ingresso do seu públicos e de registrar 
este momento. 

     

   

Terminou a brincadeira? Não se 
esqueça de desmontar o circo e 
arrumar toda a bagunça!! 

Qual foi o elemento da natureza 
que inspirou o seu palhaço? 

Qual o nome do seu 
palhaço guardião da natureza? 



Compartilhe sua experiência 
nas redes sociais e marque a 
gente! Queremos saber como 
foi a brincadeira!

@festivalpetiz ou 
#petiznaquarentena 

festivalpetiz.com.br


