
                              COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

                              ENSINO FUNDAMENTAL I e II e Ens. MÉDIO. 

                             

                            Rua José Maria de Paula, nº 1825 -  Tel: (43) 3432- 4356 

                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul - Paraná 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA  – 5º ANO      

                    Atividade para Terça feira  19 de outubro de 2020 – 2 hora-aula. 

Professora Ellen Tatiane 

Aluno(a)_____________________________________________________________  

1 - A ginástica circense...  

a) É feita somente com o corpo.  

b) É feita somente em grupos.  

c) É feita com malabares, cordas, bolas, entre outros materiais.  

d) Pode ser feita somente no circo.  

2 - Com relação às curiosidades apresentadas sobre o circo no Brasil, assinale a 

alternativa correta:  

a) Dia 27 de março foi escolhido como o Dia do Circo.  

b) O circo não existe.  

c) As crianças que moram no circo não precisam estudar.  

d) A montagem do circo é muito simples, rápida e fácil.  

3 - Nos primórdios do circo, como era transmitida a cultura circense?  

a) Passado de pai para filho, de geração para geração.  

b) Através de cursos nas comunidades.  

c) Através de escolas circenses da época.  

d) Através dos Gregos que trouxeram o circo para o Brasil.  

4 - A coordenação motora é um benefício desenvolvido:  

a) Apenas na modalidade dos malabares.  

b) Apenas na modalidade da corda bamba.  

c) Não é desenvolvida a coordenação motora na ginástica circense. 



d) A coordenação motora é desenvolvida em 

todas as modalidades circenses.  

 

5- A importância do trabalho com o corpo é fundamental no dia a dia do circo, a 

Educação Física está presente como ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

6- Confecção de materiais Circense.Escolha uma opção e faça o seu  para o dia 19-10 

  Bola - Materiais necessários:  

-Tesoura sem ponta  -1 garrafa pet pequena - 9 bexigas – 1 Funil 

Areia, arroz ou painço.  

 Balangandã  Materiais necessários:  

- Papel crepom colorido - 1 ou 2 folhas de jornal - Fita adesiva - Barbante. 

-Tesoura.  

   Diabolo   Materiais necessários: 

- 2 garrafas pets  - 2 varetas de 25 cm - Tesoura sem ponta – Lixa  

  Pratinhos de aniversário ou papelão – jornal – cola – estilete, 

tesoura – palito de pipa ou de churrasco sem ponta. 

 - Papelão  - estilete – fita larga 

 


