
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço. 

ATIVIDADE DE ARTE 

 

    No dia 27 de março é comemorado o dia do circo, um espaço levantado por 
armações desmontáveis, coberto por lona, sendo que na parte interna são 
montados arquibancadas, camarotes e, ao centro, o picadeiro. 
     No circo são realizados shows e espetáculos, são apresentados vários 
números divertidos e impressionantes, como palhaços, acrobatas, 
equilibristas, contorcionistas, mágicos, etc. 
      A escolha da data foi em homenagem ao palhaço Abelardo Silva, que ficou 
conhecido como Piolim, essa é a data de seu nascimento. Piolim era filho de 
circenses e cresceu no meio dessas artes, iniciando sua carreira com 
contorcionismos e acrobacias. 
     Abelardo Silva participou de vários espetáculos, mas o que lhe deu o 
apelido de Piolim foi o contato com artistas espanhóis, que o chamavam de 
barbante (piolin na língua espanhola), por ser muito magro e ter pernas 
compridas. 
     O palhaço ficou conhecido mundialmente, recebendo homenagens como 
exemplo de artista popular pelos criadores da Semana de Arte Moderna, 
realizada em 1922. 
      Os circos surgiram em Roma, no século III a.C, onde aconteciam 
espetáculos de corridas, lutas entre gladiadores ou desses contra animais, e 
jogos de ginástica. O mais conhecido era o Circo Máximo, que recebia 150 mil 
pessoas em um único espetáculo. 
     Os circos sempre se utilizaram dos animais para dar mais graça às suas 
apresentações, porém esses eram maltratados, castigados e machucados 
para cumprirem suas tarefas. Hoje em dia vários circos aboliram esses 
costumes, pois ferem os princípios morais dos homens em respeito à 
natureza. 

 



 

Em comemoração ao dia do Circo, que aconteceu no mês de março, realize a 

atividade a seguir: 

 

01- Faça uma pesquisa sobre os maiores Circos do mundo. Você pode acessar o 

Youtube: https://www.youtube.com/ , escreva : maiores circos do mundo, para 

conhecer alguns deles.  

 

02- Na folha de Arte ou em uma folha em branco, siga as orientações:   

 

 Pinte o rosto do palhaço de lápis de cor.  

 Cole algodão no cabelo do palhaço. 

 Preencha o chapéu colando papel picado.  

   

  

https://www.youtube.com/

