TEMA
82 anames
92 anames

Arte

O maior
espetáculo
da Terra

História do
Circo

03 anames
13 anames

6º ano
vol. 4

Ruínas que
contam
histórias

Do Circo
Máximos ao Circo
Contemporâneo

CONTEÚDO
Origens do circo
Magia e
Ilusionismo

ATIVIDADE PRINCIPAL
Criação de "Diário de bordo" sobre o
circo
Maquiagem de palhaço com Fellini
Truques de mágica

APRENDEMOS
Origem e
desenvolvimento
do circo e alguns
de seus
espetáculos

Teatro de sombras utilizando
personagens do circo brasileiro
Apreciação de músicas brasileiras
com a temática
Classificação das atividades
circenses

Aprendemos como
era a política do
Pão e Circo e a
classificar alguns
espetáculos
circenses

Arquitetura
Romana
Sítio Arqueológico
de Pompeia

Releitura de Bosch: "O Ilusionista"
Arquitetura romana e estádios de
futebol
Mosaicos das artes das ruínas da
cidade de Pompeia

Aprendemos sobre
as raízes do circo e
a arquitetura
romana

Semelhanças entre
a estrutura da lona
de circo com a de
um barco
Reflexão sobre o
uso de animais no
circo

Criação de cenário que represente
a arte circense
Cartaz contra o uso dos animais
nos espetáculos circenses

Circo no Brasil
Política do "Pão e
Circo"

Que tal realizarmos uma atividade
complementar? Clique na imagem ao
lado e assista um vídeo interessante
que explica um pouco mais sobre o
Coliseu!

Aprendemos sobre a
estrutura dos circos

Vamos aproveitar e realizar uma
autoavaliação? Considerando
todos os nossos encontros, clique
no link ao lado para responder
algumas perguntas:
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