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Descrição 

Espetáculo Circo Almirante da alegria: Os alunos se tornam protagonista na arte do riso. 

A prática pedagógica ocorreu na Escola Estadual Almirante Barroso, localizada no 

Município de Santana, estado do Amapá. Instituição pública que "renasceu das cinzas", 

pois quando ela estava sendo resgatada, incendiaram algumas salas, assim, o processo de 

recuperação da mesma e do nome dela na sociedade, recomeçariam. Contudo, a Escola 

Estadual Almirante Barroso foi reerguida e continua neste desenvolvimento de 

crescimento educacional e estrutural. Tanto é verdade, que no último ano, saímos de salas 

quentes, para climatizadas, além do aproveitamento em seu espaço interno e externo com 

arborização. Dentre os seus 35 anos de existência, foi recebido diversos docentes, muitos 

alunos e, principalmente, vem oferecendo um ensino que a cada dia vem amadurecendo 

em seus resultados. 

Conhecendo melhor a Escola, agora poderemos citar de fato, o porquê de inserir práticas 

circenses nas aulas de Educação Física. Mas eu não falo de uma aula em que o aluno faz 

um simples rolamento, estrela, mortais e pequenas apresentações. Pelo contrário, falo de 

uma aula em que o aluno é o ator principal, ou seja, um protagonista, sendo assim, como 

todo protagonista, ele precisa ser visto, aplaudido e valorizado. Por isso, intitulei 

Espetáculo Circo Almirante da alegria: Os alunos se tornam protagonista na arte do riso. 

Temos visto, que as aulas teóricas e práticas na disciplina de Educação Física vem por 

muito tempo se resumindo em práticas esportivas, sendo nas suas muitas vezes julgada 

por não repassar o que de fato diz as normas; Uma aula integradora, que busca reflexões 

sobre a realidade, uma aula democrática, inclusiva, em que mostra as potencialidades dos 



diferentes corpo discente. Portanto, inserida em Linguagens, a Educação Física assume, 

além do aspecto físico, um papel sociocultural importante no desenvolvimento dos 

alunos. É de extrema importância tornar os alunos protagonista de suas reflexões e 

práticas preparando assim ao mundo. 

Objetivos 

Apresentar o cotidiano dos participantes de atividades circenses; Valorizar a coletividade, 

cooperação e trabalho em equipe; Enfatizar a importância de se colocar o lugar do outro; 

Conhecer o verdadeiro circo; Aprender os movimentos básicos de expressões corporais; 

Praticar as potencialidades dos alunos; Desenvolver o protagonismo individual do 

discente frente a comunidade; Estimular a prática de expressão corporal e refletir sobre 

suas ações. 

Por meio de Brincadeiras, Ginástica geral, danças e práticas corporais em diversos 

contextos, presentes na BNCC, sendo assim, os objetivos propostos foram se 

concretizando em cada etapa. Como por exemplo, quando o aluno observou, conheceu, 

analisou e experimentou as práticas circenses. Possibilitando-os em refletir e agir, 

interpretar, aprender e realizar todos os conteúdos propostos, em Ações sociais e num 

grande Espetáculo circense, ou seja, desenvolvendo suas potencialidades individuais e 

grupais através da cidadania, em pró da democracia e principalmente, superando qualquer 

preconceito que o fazia se esconder uma sala de aula. Enfim, manifestar a prática corporal 

, dentre as diversas possibilidades curriculares direcionadas pela BNCC, quanto a 

Educação Física, faz o aluno sair do quarteto fantástico(esportes) tornando-o protagonista 

em suas ações e reflexões, em busca de um mundo melhor, com valores. 

Desenvolvimento 

1ª etapa: Foi apresentada a história do circo, os participantes de um espetáculo e como 

eles vivem, as apresentações ocorrera por meio de vídeos e filmes. 

2ª etapa: Os alunos passaram por aulas práticas, desenvolvendo flexibilidade, equilíbrio, 

ritmo, acrobacias com rolamentos e estrelas, acrobacias com cordas etc. Neste momento, 

os alunos desenvolveram diversas habilidades corporais a parti das artes circenses. Neste 

momento, refletimos sobre atitudes de companheirismo, confiança e cooperação para a 

realização de atividades coletivas. Também foi proposto atividades lúdicas (cambalhotas, 

jogos de bolinhas, mortais e piruetas) e desafiadoras para fazer com que o aluno se 

conhecesse e apropriasse deste universo mágico. Toda esta etapa foi realizada na quadra 

poliesportivas com os materiais existentes na escola, como: cordas, colchonetes, 

bambolês, trave de equilíbrio e a presença dos alunos. 

3ª etapa: Neste momento, buscamos parceria com a disciplina artes, daí foi pedido 

algumas tarefas dos alunos. A Professora da Disciplina de Artes, ficou responsável em 

abordar mais especificamente a parte teórica, como: Personagens circenses e suas 

funções, atividades realizadas no circo e os alunos tiveram como atividade, confeccionar 

maquetes circenses para exposições. 

Ainda nesta etapa, apresentei a história de Charles Chaplin por meio de um filme. Além 

disso, divulguei informações sobre o grande espetáculo em que eles, alunos, colocariam 



em prática todo o aprendizado adquirido, seriam as estrelas do evento, sendo totais 

protagonista.  

4ª etapa: No decorrer desta etapa, realizamos uma rifa(sorteio de brindes). O dinheiro da 

rifa serviria para ajudar a custear o aluguel do ônibus para levarmos os alunos a capital 

Macapá. Havia um verdadeiro espetáculo circense na cidade, por isso, era importante 

fazer com que os alunos prestigiassem o grande circo e acreditassem que sonhos são 

possíveis. Eles pagaram o valor do ingresso e com o valor da rifa, mais um restante 

pessoal, aluguei o ônibus. Sendo assim, posso afirmar, que a ida ao circo (pela primeira 

vez) ficará em todas as memórias por um bom tempo. 

5ª etapa: Após a ida ao circo, os alunos receberam tarefas para o grande espetáculo. Segue 

as tarefas: 

Turma 8º A: Ficaram responsáveis pela homenagem ao Charles Chaplin e em apresentar 

a manifestação hip hop, com o tema: palhaços; 

Turma 8º B: Ficaram responsáveis em apresentar um espetáculo Ginástica geral e outro 

grupo em representar um episódio da turma dos chaves; 

Turma 8º C: Representariam movimentos acrobáticos, mas vestidos de Charles Chaplin; 

Turma 9º A: Ficaram responsáveis pela apresentações de mágicos e em desenvolver jogos 

cantados e brincadeiras; 

Turmas mistas: Para um momento de socialização, 13 alunos se pronunciaram para as 

encenações dos palhaços; além disso, tivemos a presença de 12 alunas e 03 alunos, para 

encenarem o Grande Espetáculo Gatas Saltimbancos (História de uma gata). 

6ª etapa: Neste momento ocorriam os ensaios. Todos foram realizados inicialmente nas 

aulas práticas de Educação Física, com o apoio total de todos os alunos. Que inclusive, 

se dedicaram muito. Pós alguns dias de ensaio, começamos a dividir os dias no período 

vespertino. Durante dois meses, os alunos voltavam à escola, para colocarmos em prática 

os ensaios. Acontecia de Segunda a Sábado, nos horários de 13h as 16h. Com a ajuda de 

uma aluna do Ensino Médio. 

7ª etapa: Depois de observar o entusiasmo dos alunos, decidimos transformar uma 

simples apresentação, em um Grande Espetáculo Almirante da alegria. Divulgamos nas 

rádios e redes sociais. Com isso, vendemos 890 ingressos, nisso foram adquiridos roupas 

e acessórios e adereços gerais dos alunos, além das necessidades que surgiam. 

8ª etapa: A apresentação. Neste dia, o protagonismo reinou. Aluguei mil cadeiras, 

contratamos dj, luzes de palco, maquiadores, portais de sites, fotógrafos, seguranças e 

realizamos o grande Espetáculo, finalizando com 50 pizzas para comemoração e 

agradecimento. 

No que se fala em alunos com deficiências, posso afirmar que todos foram bem 

participativos, sem precisar do apoio do atendimento educacional. Com exceção do aluno 

que ainda possuía deficiências desconhecidas (sem laudo). A ajuda do Professor do AEE 

foi de extrema importância, pois repassava estratégias para lidar com ele. Além de 



detalhar situações vividas pelo aluno. O laço AEE, família e escola foi muito 

interdisciplinar. Com um tempo, foi visível com mais efetividade a participação do aluno, 

pois este contato com o Professor e família ajudaram a conhece-lo. 

Com o apoio da família e dedicação dos alunos, pós 03 meses e sem descanso nos fins de 

semana, conseguimos perceber e entender o quanto os sonhos podem ser realizados, 

quando saem do papel. Participar como ator principal de um evento, direcionado para 

mais de 800 pessoas que na sua maioria eram desconhecidas, te faz entender que este 

universo escolar te apresenta um mundo em que tu tens opções de escolhas.  

Por exemplo: Ao finalizar as apresentações, dias depois, os alunos fizeram as mesmas 

apresentações e transformaram o natal de muitos idosos em dia de príncipe e princesa em 

abrigos de idosos, e nas escolas de Ensino infantil,os alunos fizeram apresentações e 

doaram brinquedos,Ou seja, saíram do muro escolar levando práticas aprendidas e 

readaptadas às pessoas que nunca conheceram foi um verdadeiro espetáculo. 

Isso são ações que podem sim serem desenvolvimento na educação básica, e não somente 

nas aulas de Educação Física. Estamos falando de um Espetáculo que envolve pessoas, 

dedicações, sonhos, vontades, determinações, divulgações em redes sociais, divulgações 

em geral, vendas de ingressos(economia), compra de produtos (pesquisa de preço) etc. 

Construímos valores por meio de reflexões, ações e saberes, em pró de uma organização 

chamada comunidade escolar. 

Inicialmente, pensei apenas em fazer um evento na escola sobre práticas corporais. Pois 

eu não possuía muitos conhecimentos sobre espetáculos circenses, até porque nunca tinha 

assistido um espetáculo. Mas comecei a estudar sobre práticas circenses e percebi que 

muitas das práticas fazemos no dia a dia. Outras eram totalmente desafiadoras, mas ao 

observar diversos talentos em sala de aula, comecei a acreditar na possibilidade de 

estender o evento para a comunidade em geral. Então, organizei um cronograma, contratei 

uma aluna (para ajudar nas coreografias) e estudei dia pós dia sobre projetos e como 

relacionar escola, família e comunidade. Para isso acontecer, foi determinante o apoio 

dos alunos para a concretização deste evento, e claro, a parceria da escola foi também de 

extrema importância. Meu desejo como Professora é que o mundo conheça as habilidades 

e criatividades de alunos das escolas públicas. Eles precisam serem vistos. Portanto, sinto-

me totalmente feliz, realizada e determinada a continuar com este processo educativo, em 

que o Professor não é mais o único detentor de conhecimento, pois hoje o aluno tem total 

capacidade, habilidade e vontade de agir e mostrar o que é ser aluno, mas precisa de um 

orientador, educador e amigo. Por isso, em qualquer evento que este aluno participar, ou 

mesmo, produzir um simples video, eu com todo meu amor pela profissão, levo este aluno 

aos quatros cantos, chamo mídias, divulgo em geral, pois este aluno precisa ser visto e 

valorizado enquanto um ser capaz de trilhar neste universo. A educação abre as portas 

para o conhecimento. E isso, não tem dinheiro que pague. Viva o grande Espetáculo Circo 

Almirante da Alegria. 





 

 


