
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 6° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica Geral/Elementos gímnicos/Fundamentos técnicos da 

ginástica.  

Habilidades: 

(GO-EF06EF20) Vivenciar diferentes modalidades das ginásticas (ginástica artística, rítmica, natural, 

etc.), identificando e refletindo sobre as esportivizadas. 

 

Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para a atividade de hoje. 

 

Iremos conhecer mais uma modalidade da Ginástica Geral, que surgiu junto com a própria 

ginástica, que é a ginástica circense. Você já foi a um circo? Caso não tenha ido, provavelmente 

conhece por fotos, filmes e desenhos sobre o que tem em um circo.  Vamos conhecer um pouco 

mais?  

.  

 

ATIVIDADE 1 – O circo é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas, 

com habilidades distintas, que geralmente se apresentam em shows itinerantes, ou seja, 

percorrendo várias cidades. Essas companhias circenses costumam integrar malabaristas, contorcionistas, 



  

 

 

mágicos, palhaços e outros/as engenhosos/as personagens com a finalidade de divertir e surpreender o 

público. 

Somente no século XVIII é que o picadeiro e as mais conhecidas atrações circenses foram se consolidando. 

Na China, vários contorcionistas e equilibristas se apresentavam para as autoridades monárquicas chinesas. 

Em Roma, o chamado “Circo Máximo” era o local onde as massas plebeias se reuniam para assistir às atrações 

organizadas pelas autoridades imperiais. Na Idade Média, vários artistas saltimbancos vagueavam pelas 

cidades demonstrando suas habilidades ao ar livre em troca de algumas contribuições. O primeiro a 

sistematizar a ideia do circo como um show de variedades assistido por um público pagante foi o inglês Philip 

Astley. Em 1768, ele criou um espaço onde, acompanhado por um tocador de tambor, apresentava um 

número de acrobacia com cavalos. Mesmo com o advento das novas tecnologias, o circo ainda preserva a 

atenção de multidões. Reinventando antigas tradições e criando novos números, os picadeiros espalhados 

pelo mundo provam que a criatividade artística do ser humano nunca estará subordinada ao fascínio exercido 

pelas máquinas. Talvez, por isso, podemos dizer que “o show deve continuar”. 

 

Agora vamos conhecer alguns dos personagens que encontramos no circo.  

 

 

Trapezista 

Normalmente é realizado por pessoas da 

mesma família, porque é preciso muita 

confiança. Os volantes saltam a 10 metros 

de altura e são recebidos pelo aparador. Da 

plateia, tudo parece suave, mas, o número 

exige muita força, concentração e agilidade. 

                                    

Fonte imagem: https://brasilacontece.net.br/ 

 

Mágico 

Coelhos saindo da cartola, objetos que 

desaparecem e reaparecem em outros locais e 

tantas outras coisas interessantes feitas 

através da mágica… 

O termo “mágica” significa criação de ilusão 

por meio de truques e artifícios; é o mesmo 

que ilusionismo. 

Assim, a mágica é uma espécie de arte cênica, 

para entreter criando ilusões que confundem 

e surpreendem as pessoas. Isso ocorre porque 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/linha-do-tempo-idade-media.htm
https://brasilacontece.net.br/


  

 

 

os mágicos são extremamente hábeis em seus movimentos, dando a impressão de que algo 

impossível realmente aconteceu. 

        Fonte imagem: https://www.smartkids.com.br/trabalho/magica 

 

 

Palhaço 

Um palhaço é um tipo de artista que procura divertir 

o público com muito humor, uma maquiagem 

marcante e do vestuário bem colorido e incomum. 

O palhaço pode trabalhar num circo embora também 

haja aqueles que trabalhem em teatros, programas 

de televisão ou mesmo na via pública como artistas 

de rua. Os palhaços podem contar anedotas, fazer 

malabarismo, criar formas com globos (globoflexia), 

fazer barulhos engraçados, movimentos corporais 

complexos ou recorrer a outras ações para fazer rir o 

público. Há vários tipos de palhaços: Cara Branca, Mímico, Augusto, Vagabundo, cada um com características 

próprias de se apresentar e interagir com o público.  

 

 

ATIVIDADE 2 - Pratique os alongamentos antes de iniciar a ATIVIDADE 3. Os alongamentos musculares 

são exercícios realizados com a finalidade de aumentar o comprimento dos músculos, facilitando a 

mobilidade articular e a amplitude dos movimentos corporais, extremamente importantes antes de 

qualquer outra prática física. Faça 30 segundos de cada posição. Alongue-se!!  

 

 
Fonte da imagem: http://3.bp.blogspot.com/-lacVj52mrkY/UTTSK2b1KfI/AAAAAAAAACI/YvJUBG7N1BE/s1600/22.01+alongamento.jpg 

 

E para inspirá-los/as nas apresentações e ginástica circense, vai aí link do site do Cirque du Soleil, um dos 

maiores circos do mundo. Se tiverem oportunidade, vejam!! São lindas e incríveis as apresentações. 

https://www.youtube.com/user/cirquedusoleil 

https://www.smartkids.com.br/trabalho/magica
https://conceito.de/rua
https://www.youtube.com/user/cirquedusoleil


  

 

 

 

ATIVIDADE 3 - A ginástica circense é uma das manifestações da Ginástica Geral. Encontramos nas 

práticas corporais circenses elementos básicos da ginástica que já conhecemos em atividades  

anteriores, rolar, pular, correr, balançar… A atividade circense é dividida em quatro modalidades: 

aérea, acrobática, manipulação e equilíbrio.  

Vamos vivenciar dois movimentos bem conhecidos da modalidade acrobática, das acrobacias de solo! Os 

palhaços são muito bons nesse tipo de acrobacia. É preciso coragem, força, flexibilidade, cuidado e muita 

diversão para fazer esses movimentos, são o rolamento à frente e a estrelinha.  Com certeza vocês conhecem 

bem esses movimentos!!!!! Vamos lá!? 

 

Passo 1 - Informe a um/a adulto/a de sua casa sobre a atividade de educação física que você tem a realizar.  

Passo 2 - Encontre junto com esse/essa adulto/a um lugar apropriado para executar os movimentos.  

  

Rolamento à frente 

 

1.  Iniciar em pé, flexionar os dois joelhos, apoiando as 

mãos no chão.  

2. Colocar o queixo no peito e impulsionar as pernas, 

tocando a nuca no solo, fazendo um rolamento sobre 

as costas e terminar o movimento em pé.  

 

 

 

Estrela 

1. Iniciar em pé de frente para o colchão com os braços 

estendidos.  

2. Colocar a perna a frente. 

3. As mãos na linha da perna que está à frente. 

4. Impulsionar a perna de trás, passando com as 

pernas afastadas por sobre o tronco, atingindo o solo 

com ambas as pernas afastadas.  

 

Sugestão brincante: Convide alguém próximo para praticar alguns movimentos da ginástica 

circense.  


