
COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL,

ENSINO FUNDAMENTAL I e II e Ens. MÉDIO.

PROF TATI



Flexibilidade.
Força.
Agilidade.
Coordenação motora.
Consciência corporal e espacial.
Reflexos.
Distribuição de Peso.

BENEFÍCIOS  DA GINÁSTICA CIRCENSE



DIABOLÔ

CLAVES - MASSAS

AROS

BOLAS

SWINGSPRATO

MATERIAIS DA GINÁSTICA CIRCENSE



BOLA DE MALABARES
Materiais necessários:

• Tesoura sem ponta.
• 1 garrafa pet pequena.
• 9 bexigas.
• 1 Funil.
• Areia, arroz ou painço.

https://youtu.be/1nfkMaquCXM

https://youtu.be/1nfkMaquCXM


1. Utilizando um funil, coloque uma 
boa quantidade de arroz, areia ou 
painço dentro da garrafa de pet 

pequena vazia.

2. Quando o arroz estiver 
dentro da garrafa, encha uma 
bexiga e prenda o gargalo na 
boca da garrafa, de forma a 

que o ar não escape.

ATIVIDADE 1 (PASSO 1)



3. Vire a garrafa e encha a bexiga 
com o arroz, até que fique do 

tamanho da palma de sua mão e, 
então corte o bico da bexiga.

4. Para finalizar, corte o bico de 
outra bexiga e envolva a bola já 
feita, tampando o espaço aberto 
ao cortar a bexiga anterior, faça 

isso mais duas ou três vezes.

ATIVIDADE 1 (PASSO 2)



Materiais necessários: 
• Papel crepom colorido.
• 1 ou 2 folhas de jornal.
• Fita adesiva.
• Barbante.
• Tesoura.

BALANGANDÃ

https://youtu.be/Jtds-GsQFsg

https://youtu.be/Jtds-GsQFsg


1. Dobre o jornal no sentido 
do comprimento, até ficar 
no formato retangular de 

mais ou menos 7 cm.
2. Agora, corte o papel 

crepom enrolado em 3 
tiras com  2 a 3 cm de 

largura de cada.
3. Desenrole todas as tiras de 

papel crepom, ache o meio 
delas e as junte.

ATIVIDADE 2 (PASSO 1)



MOVIMENTOS

FICARÁ ASSIM...



DIABOLÔ
Materiais necessários:

• 2 garrafas pets. 
• 2 varetas de 25 cm ou 

palito de churrasco sem as 
pontas.

• Tesoura sem ponta.
• Lixa.
• 1 metro de Barbante https://youtu.be/-GXd_DkTNhM

https://youtu.be/-GXd_DkTNhM


1. Peça para um adulto cortar as duas garrafas, 
a partir da boca uns 15 cm e, depois o gargalo 

de uma delas.

ATIVIDADE 3 (PASSO 1)



3. Lixe as bordas da garrafa 
pet e encaixe as duas 

garrafas pela boca, 
enroscando a tampa de uma 

delas na outra.
4. Em seguida, amarre as                                         

pontas do barbante na                             
extremidade de cada                                               

uma das varetas.

ATIVIDADE 3 (PASSO 2)



MOVIMENTOS

FICARÁ ASSIM...



Pratinho de Equilibrio

• https://youtu.be/59HKXLCNHMw

https://youtu.be/59HKXLCNHMw


AROS DE MALABARES

• https://youtu.be/uwZEZfzWOAU

https://youtu.be/uwZEZfzWOAU


CLAVE- MASSAS 
( MALABARES)

• https://youtu.be/XfwAyGyf4y0

https://youtu.be/XfwAyGyf4y0


✓ Escolha o que mais gostou e 
desenvolva em casa com a ajuda dos 
Pais o seu instrumento.

TREINE ALGUNS MOVIMENTOS!!!

DIABOLÔAROS

BOLAS

PRATO
SWINGS



RECADO IMPORTANTE 

✓ Aqui foi colocado algumas sugestões  materiais da 
Ginástica Circense, vocês pode usar a imaginação e 
criatividade para escolher e também adaptar aos 
materiais que acharem melhor, importante escolher um 
que gostem, pois iremos brincar com ele. 

ESSA ATIVIDADE VALERÁ NOTA.


