
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 6° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica Geral/Elementos gímnicos/Ginástica Circense 

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. 

 

Vamos conhecer e vivenciar mais sobre a ginástica circense!!! 

 

ATIVIDADE 1 - O circo chegou ao Brasil por volta de 1830, e aqui se adaptou às condições locais, 

tornando-se uma das mais importantes manifestações das artes cênicas, por meio das  famílias ciganas 

e não ciganas vindas da Europa. Essas famílias se manifestavam em apresentações teatrais. 

Apresentavam-se ao público de cidade em cidade, nos espaços que lhes eram cedidos. 

Mas o circo não é somente diversão, infelizmente alguns circos maltratam animais em seus shows, 

forçando-os a treinamentos perigosos, transporte inadequado e má alimentação. Quase todos querem 

proibir a prática; mas, infelizmente, em alguns estados brasileiros ainda não é proibido.  No Brasil, 

utilizar animais em circos é proibido em Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

 

 

Como já mencionado em atividades anteriores, a ginástica circense é dividida em quatro modalidades: 

aérea, acrobática, equilíbrio e manipulação. 



  

 

 

 

 

Modalidade aérea: caracteriza-se pelos movimentos que 

proporcionam pouco ou nenhum contato do praticante com o 

solo. Encontramos aqui o tecido, a lira e o trapézio.  

 

                                                                                                                                                                                                                            

Fonte imagem: http://www.saopaulo.sp.leg.br/apartes-anteriores/revista-apartes/numero-15/os-maiores-

espetaculos-da-terra/ 

 

 

 

 

 

Modalidade Acrobática - Caracteriza-se pela execução isolada, ou pela 

combinação de alguns movimentos como saltos, rotações (giros) ou então 

exercícios de equilíbrio (com o da imagem ao lado), tanto estático quanto 

dinâmico.         

 

                

 

Fonte imagem: https://br.pinterest.com/pin/71002131600607093/ 

 

 

 

 

 

 

Modalidades de equilíbrio e manipulação  

São modalidades que trabalham, sobretudo, itens como tempo de reação, 

coordenação, agilidade, ritmo e equilíbrio, estático e dinâmico. Alguns aparelhos 

bastante conhecidos nesta modalidade são o monociclo, a perna de pau, o 

arame, a bola de equilíbrio, e todos os malabares (bolas, aros, pratos, claves, 

laços, diabolô e swings)  

 

 

Fonte imagem: https://vejario.abril.com.br/programe-se/segunda-edicao-do-festival-circo-no-parque-ocupa-quatro-

enderecos/ 

 

 

 



  

 

 

ATIVIDADE 2 - Que tal realizarmos uma atividade de manipulação? Para praticá-la é preciso muita 

paciência, concentração, coordenação motora, agilidade e tempo de reação. É o malabares!! Vamos 

fazê-lo utilizando bolas. Se você tem três bolinhas que cabem na sua mão, ótimo! Se não, vamos 

aprender a fazer uma com bexiga de balão e arroz. Utilize o arroz sem jogá-lo fora! E dá para fazer 

também com laranjas, bolas de meia ou retalho. Você também pode criar uma maneira nova, a bola 

só não pode ser muito leve.  Passo a passo para construir suas bolas de malabares: 

 

Material 

6 bexigas de balão (ou sacos plásticos) 
Dois copos de arroz ou areia  
Uma garrafa de água (500ml)  vazia  - A garrafa será nosso funil.  
Uma tesoura sem ponta 
Fita adesiva (não essencial) 

 
 
Passo 1 - Meça 1/2 xícara de preenchimento, e o despeje, utilizando o funil, dentro 

da garrafa. Separe três bexigas para cada bolinha.  

Passo 2 - Encha uma das três bexigas. Em seguida, sem deixar que todo o ar vaze, 

prenda-a na boca da garrafa. 

 

 

Passo 3 - Com a bexiga colocada na garrafa, vire de 

cabeça para baixo e deixe todo o preenchimento cair 

da garrafa para dentro da bexiga. 

Passo 4 - Tire a bexiga da garrafa e deixe todo o ar 

vazar. 

 

 

 

Passo 5 - Corte a boca da bexiga fora e dobre 

o restante da bexiga e prenda com fita adesiva 

(se não tiver fita apenas dobre).  

 

 



  

 

 

 

Passo 6 - Com as próximas duas bexigas, corte um 

pouco abaixo do bico (assim como na imagem 

abaixo). Estique a bexiga um pouco, isso facilitará 

e permitirá o corte em um único movimento. 

Passo 7 - Coloque uma das bexigas restantes por 

cima da bexiga que está com o preenchimento. A 

parte com fita adesiva deve estar virada para o 

fundo da bexiga que vai por cima. Agora vire a 

bolinha para ver o fundo (cor) da bexiga com 

preenchimento.  

 

Passo 8 - Agora, com o fundo da bexiga com preenchimento voltado para cima, 

coloque a terceira bexiga restante. Pode ficar uma bolha de ar, mas com no máximo 

um dia esta bolha desaparecerá. 

Pronto, a primeira bola está pronta. Agora, repetindo este processo e fazendo mais 

duas você terá um conjunto de três bolas para fazer malabares. 

Fonte imagens: http://malabares-para-todos.blogspot.com/2010/05/como-fazer-seus-malabares-bolinhas.html 

Com as bolinhas prontas, vamos aos malabares!!!! 

 

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 

 

 

 

 

Iniciaremos com uma bola apenas. Comece com a mão dominante, 

jogando-a para cima e pegando. Faça algumas repetições e troque de 

mão.  

 

 

 

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


  

 

 

 

 

 

Já familiarizado/a com o tamanho e 

peso da bola, vamos incluir mais uma. 

Iniciar com uma bola em cada mão. 

Lançar e recuperar a bola, uma mão de 

cada vez, recuperando-a com a mesma 

mão. Repetir o movimento algumas 

vezes, inicie com a mão não dominante.  

 

 

 

 

 

 

Ainda com duas bolas, iniciar com uma bola em cada mão. Lançar e 

recuperar a bola, uma mão de cada vez, executando movimento de 

parábola (veja imagem), recuperando com a mão oposta.  

 

 

 

 

 

Fonte imagens: https://pt.wikihow.com/Fazer-Malabarismo 

E agora faremos com três bolas. Iniciar com duas bolas na mão dominante e uma na mão não dominante. 

Sempre começar com a mão que está com as duas bolas. Lance uma das bolas para a outra mão; assim que a 

primeira bola estiver no alto, lançar a bola que estiver sozinha na sua mão não dominante. Enquanto esta estiver 

no alto, lançar a terceira bola da mão dominante para a não dominante. E assim por diante. Boa atividade!!! 

 

Sugestão brincante: Convide um/a amigo/a para jogar malabares e ensine para ele/ela como faz.  


