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ANO:2018/1        PERÍODO: 5º BACHARELADO 
DISCIPLINA: ATIVIDADES CIRCENSES 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Ms. HENRIQUE LIMA RIBEIRO 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80h.  TEÓRICA: 40h    PRÁTICA: 40h 
PRÉ REQUISITO:  
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Introdução às noções básicas de práticas circenses. Contextualização histórica do circo e sua justificativa 
enquanto conteúdo da Educação Física enfocando a relação desta prática com a corporeidade e com a 
motricidade. Acrobacias individuais e coletivas, de solo e aéreas. Equilíbrio, malabares, mágicas e atividades 
recreativas. 
 
OBJETIVO GERAL: 

• ampliar o conhecimento dos alunos a respeito do circo. Para conhecer e aprender técnicas simples de 
movimentos presentes nos espetáculos, como acrobacias e malabarismos, observando normas de 
segurança individual e coletiva; 

• desenvolver a capacidade de comunicação corporal, explorando as características expressivas e 
criativas das práticas circenses. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Conhecer a história do circo, as possibilidades de 
trabalho do lúdico e do desenvolvimento motor 
através de seus elementos. 

• Introdução ao circo 

Desenvolver as técnicas de acrobacias de solo 
individuais; 
Aprender a utilizar os movimentos de ligação; 
Montar processos pedagógicos para as 
acrobacias de solo coletivas; 
Desenvolver as técnicas acrobacias com uso de 
objetos para impulsionar o salto; 
Aprender sobre a montagem coreográfica; 
Conhecer e vivenciar as técnicas de equilíbrio 
estático, dinâmico e recuperado; 

 

• Movimentos acrobáticos 

Conhecer as técnicas advindas da Ginástica 
Rítmica Desportiva quanto a manipulação de 
objetos (bolas, massas, fitas, cordas); 
Compreender as possibilidades de utilização de 
outros objetos para produção de malabarismo; 

• Malabarismo 

Entender os aspectos cognitivos relacionados aos 
truques de mágica. 
Vivenciar a dramatização de cenas com palhaços; 
Manipular as possibilidades de aliar as atividades 
de mágica e de dramatização para promoção do 
esforço físico direcionado e da dramatização 
recreacional 

• Dramatização 
• Atividades recreativas 
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METODOLOGIA: 
Aulas Expositivas; 
Aulas práticas; 
Discussões em sala (embasada em artigos) 
Trabalhos supervisionados; 
Recursos audiovisuais; 

 
RECURSOS 
Data-show; 
Apostila, livros, artigos; 
Tatame; 
Colchões de queda; 
Bolas, arcos, cordas, massas e fitas de cetim. 

 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
 1ª VA: Prova teórica valendo 70 pontos (24-03). Prova prática valendo 30 pontos (23-03 e 06-04). 
Participação do aluno em sala de aula valendo 10 pontos (estes serão alcançados mediante a conduta dos 
alunos para o bom andamento da aula. Dentre os fatores que levam a perda da nota estão: conversas paralelas, 
uso de dispositivos eletrônicos como celular, maus tratos aos colegas, o fato de se ausentar da sala de aula, 
dentre outros comunicados pelo professor em sala de aula). 
 
 2ª VA: Prova teórica valendo 40 pontos (PROVÃO ÀS 13HS) (05-05) contendo questões objetivas de 
múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação. Prova prática valendo 40 pontos (11-05). 
Estudo dirigido em sala de aula valendo 10 pontos conforme o andamento da disciplina. Participação do aluno 
em sala de aula valendo 10 pontos (estes serão alcançados mediante a conduta dos alunos para o bom 
andamento da aula. Dentre os fatores que levam a perda da nota estão: conversas paralelas, uso de dispositivos 
eletrônicos como celular, maus tratos aos colegas, o fato de se ausentar da sala de aula, dentre outros 
comunicados pelo professor em sala de aula). 
 
 3ª VA: Prova teórica valendo 50 pontos (16/06). Prova prática valendo 50 pontos (22-23-06). Dentre os 
fatores que levam a perda da nota estão: conversas paralelas, uso de dispositivos eletrônicos como celular, 
maus tratos aos colegas, o fato de se ausentar da sala de aula, dentre outros comunicados pelo professor em 
sala de aula). 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
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2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 
---- 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. GAIO, Roberta; SANTOS, Eliana Virgínia Nobre dos; LOURENÇO, Márcia Regina Aversani. 
Composição coreográfica em ginástica rítmica. Ed. Fontoura, 2010. 

2. SCHMIDT, Richard A.; WRISBERG, Craig A. Aprendizagem e performance motora: uma abordagem 
da aprendizagem baseada no problema. 2 ed. Ed. Artmed, 2001. 

3. SANTOS, Cícero Rodrigues dos. Gymnica 1000 exercícios: ginástica olímpica, trampolim acrobático, 
mini-trampolim, acrobacia. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 
 

Bibliografia complementar: 
1. PUBLIO, Nestor Soares. Evolução histórica da ginástica olímpica. 2 ed. São Paulo: Ed. Phorte, 2002. 
2. GAIO, Roberta. Ginástica rítmica desportiva “popular”: uma proposta educacional. São Paulo: Ed. 

Probel, 1996. 
3. CATUNDA, Ricardo. Recriando a recreação. Rio de Janeiro: Ed. Sprint, 2000.CAMERON, L.C.; 

MACHADO,  

 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL:  

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

   

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 

 


