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1. Introdução 
 
 

Esta proposta consiste na criação de duas novas modalidades, na área das artes circenses, para os 

Cursos Livres em Artes do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, dirigidas a crianças e jovens. 

A primeira disciplina seria “Laboratório de Circo”, dirigida a um público infantil dos 5 aos 10 anos, e a 

segunda seria “Malabarismo” dirigida a um público infantojuvenil a partir dos 10 anos.  

As artes circenses permitem o desenvolvimento de capacidades expressivas e criativas através de 

atividades lúdicas como jogos, construção de malabares e introdução às diversas técnicas, mímica, 

modelismo de balões, acrobacia, caracterização, etc. 

 

A modalidade “Laboratório de Circo” caracteriza-se por um trabalho prático que aborda, de modo 

generalista, algumas disciplinas circenses (introdução ao malabarismo, teatro - técnica clown e mímica, 

acrobacia, caracterização, modelismo de balões) com maior incidência no desenvolvimento da 

linguagem corporal, através dos desafios crescentes a que a criança é sujeita. O principal objetivo 

desta modalidade é proporcionar a descoberta das capacidades e conhecimentos do universo 

individual e a interação com o meio, apresentado várias disciplinas das artes circenses, conduzindo-

os à partilha de experiências com colegas, professores, amigos e familiares. 

 

A modalidade “Malabarismo” caracteriza-se por um trabalho prático e específico, onde serão 

abordadas diferentes técnicas de malabarismo de modo a garantir aos alunos o acesso às diversas 

bases técnicas do malabarismo, facultando um conhecimento abrangente desta modalidade, mas 

permitindo o domínio básico de vários instrumentos, facilitando a orientação para a especialização de 

um ou mais instrumentos e técnicas (bastão, bolas, massas, arco, bandeiras, pois, swings, devil stick, 

diablo, etc). 

  

As atividades serão desenvolvidas tendo em conta a faixa etária de cada grupo, o aproveitamento e 

comportamento do mesmo, respeitando a singularidade de cada criança. Será criada uma organização 

de rotinas, estimulando a capacidade de concentração, memorização, expressão e compreensão. 
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2. Descrição 

OBJETIVOS 

COMPETÊNCIAS 

Âmbito: Pretende-se: 

 

 

● Fomentar a sensibilidade para as 

artes cénicas, em particular as artes 

circenses; 

● Aprofundar a compreensão e a 

interpretação de diferentes técnicas 

circenses. 
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Que a criança: 

● Tenha autonomia para criar malabares e praticar 

exercícios simples das artes circenses; 

● Acompanhe sozinha ou em grupo, pequenos números 

de circo ou coreografias de malabarismo, com 

materiais domésticos e construídos pelos alunos em 

aula. 

 

 

●Estimular o desenvolvimento da vida 

social, através de atividades em 

grupo; 

●Demostrar a importância e fomentar 

o trabalho em grupo; 

●Desenvolver a interação e 

comunicação com o público. 
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● Promover a interação social 

● A realização de números de circo que proporcione o 

desenvolvimento de atividades individuais e/ou em 

grupo; 

● Fortalecer a capacidade de diálogo e expressão oral; 

● O contacto com a situação de apresentação “pública” 

através das aulas abertas e audições. 

 

 

● Desenvolver a expressão pessoal, 

teatral, dança e musicalidade, a 

perceção auditiva e sensorial; 

● Aprofundar a compreensão e a 

utilização do vocabulário circense; 

● Desenvolver a capacidade criativa; 

● Desenvolver a coordenação motora 

e a condição física; 

● Desenvolver o sentido rítmico e 

melódico; 

● Desenvolver a capacidade de 

manipular diferentes malabares; 

● Desenvolver capacidades de 

organização para a criação de 

números de circo; 
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Que a criança: 

● Crie livremente pequenas coreografias de 

malabarismo, esquemas de acrobacia e números de 

circo (clown, mímica, etc.); 

● Organize frases ou sequências de números 

circenses;  

● Desenvolva a capacidade de memorização; 

● Construa e manipule os instrumentos com as técnicas 

adequadas; 

● Apresente as suas criações à turma; 

● Desenvolva a espontaneidade, a criatividade e a 

imaginação; 

● Aprimore o controlo da voz e do corpo; 

● Desenvolva a coordenação motora, equilíbrio e noção 

espacial; 

● A aplicação dos conhecimentos aprendidos em novas 

situações. 
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OBJETIVOS 

COMPETÊNCIAS 

Âmbito: Pretende-se: 

  

● Desenvolver a capacidade de 

expressão e aptidões físicas. 

 ● Desenvolver a noção de palco e as 

diferentes relações deste com o 

público; 

● Adquirir competências técnicas de 

palco e malabarismo. 
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Que a criança: 

● Identifique e aprimore a linguagem gestual e corporal 

e explore as respetivas capacidades; 

● fomente a noção de espaço íntimo e espaço comum; 

● Utilize a terminologia e vocabulário das artes circenses 

corretos; 

● Identifique e domine diferentes disciplinas circenses e 
pelo menos uma técnica de malabarismo. 

 
 

● Promover a concentração; 

● Explorar e manipular diferentes 

instrumentos convencionais de 

circo.  

● Dar a conhecer valores morais e 

cívicos; 
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Que a criança: 

● Diferencie técnicas e disciplinas circenses. 

● Pratique atividades de concentração e 
reconhecimento.  

● Identifique princípios morais a partir de histórias e 
exploração de temas diversos 

 

 

Conceito Conteúdos específicos - Descrição Vocabulário 

Acrobacia  

e Dança 

 Identificar e reproduzir diferentes figuras acrobáticas em 

solo ou grupo; 

 Estimular a consciência e controlo corporal; 

 Dominar a noção de espaço e tempo; 

 Memorizar pequenas coreografias e sequências acrobáticas 

 Exprimir musicalidade e sentido rítmico através da 

expressão corporal e dança; 

 Improvisar movimentos em simultâneo, como dançar e 

expressão corporal, de acordo com a música e os ritmos 

apresentados; 

 Exercitar regularmente a flexibilidade, força e equilíbrio; 

Prancha 
Carpa 

Pino de cabeça 
Pino de Parede 

Transferência de 
Peso 

Equilíbrio 
Centro de 
gravidade 

Eixo 
Cambalhota 

Estrela  
Pino de mãos 

Forças 
combinadas 

Elevação (Lifts) 
Base 

Volante 
Áreas de contato 

Foco 
Pirouette 

Espargata 

Malabarismo 

 Explorar livremente os diferentes instrumentos para 

descobrir as figuras ou desenhos da técnica de 

malabarismo;  

Contacto 

Bastão 

Poi/Fitas 

Flores 
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 Variar as dinâmicas na manipulação dos instrumentos: 

rápido, lento, suspensão; 
 

 Reagir naturalmente e através da manipulação dos 

malabares às músicas que ouve; 

 Memorizar sequências de malabarismo coreografadas na 

música, orientadas pelo professor; 

 Praticar a receção e arremesso dos diferentes malabares; 

 Praticar o contacto dos diferentes malabares; 

 Criar sequências de malabarismo; 

    Executar malabarismo e dançar ou representar 

(mímica/clown) em simultâneo;  

    Apresentar pequenos números de circo sozinho e em 

grupo; 

Agulha 

Helicóptero 

Ondas 2/3 

Canon 

Borboleta 

Receção 

Arremesso 

Bolas: 

Cascata 

Coluna/Fonte 

Arco 

Conceito Conteúdos específicos - Descrição Vocabulário 

Teatro 

 

 Identificação e prática de vários registos de voz 

(agudo/médio/grave); 

 Utilizar o corpo para exprimir/mimar objetos, emoções, 

situações, ações, etc. 

 Reconhecimento e descrição de expressões faciais e 

corporais que correspondem a diferentes emoções e 

sensações; 

 Construção de uma personagem circense para ilustrar os 

números de circo. 

 Projetar e construir ou escolher adereços, figurinos e 

malabares para enriquecer a personagem; 

 Compreender a noção de palco como um espaço de ação e 

não uma infraestrutura; 

 Procurar a interação com o público improvisando através de 

mímica ou teatro; 

 

 

Personagem 

Voz 

Corpo 

Presença de 

palco 

Interação 

Diálogo 

Guião 

Improvisação 

Mímica 

Gesto 

Símbolos 

 

 

 

Expressão  

plástica 

 

 Identificação do mimo e do conceito de caraterização. 

 Manuseamento de pinturas faciais em si e nos colegas; 

 Construção e decoração de diferentes instrumentos de 

malabares com materiais domésticos ou reciclados; 

 

Caraterização 

Pinturas Faciais 

Mimo 

Adereços 

Cenário 

Figurinos 
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 Projeção da sua personagem através do desenho livre, 

esboço com espelho e de impressões/silhuetas do 

próprio rosto; 

 Projeção e execução de adereços como laços, flores, 

etc., aplicando-os na sua personagem; 

 Imaginar e desenhar possíveis situações e cenários 

para números de circo, mímica ou clown; 

 Planeamento coletivo ou individual dos figurinos e 

cenários para números circenses. 

 

Fantoches 

Modelismo de 

balões 

Reciclagem 

Construção de 

malabares 

Decoração de 

instrumentos 

3. Material solicitado 
 

Para a Atividade de Laboratório de Circo, o docente solicita a cada criança que use vestuário 

desportivo e confortável. Os alunos ou respetivos encarregados de educação deverão investir em 

alguns materiais de baixo custo para construção dos malabares (arroz, balões, collants, fitas, cabo 

de vassoura, fitas, tecidos, adereços, figurinos, etc), a instituição deverá fornecer: tesouras; papel 

de desenho; papel crepe de várias cores; cartolinas; lã; lápis e borrachas; cores de cera, pau e 

aguarela; pincéis; cola e fita-cola; e balões de modelar.  

 

4. Avaliação 

 

A avaliação será contínua, e no final de cada período será entregue a cada criança e respetivo 

encarregado de educação, a “Ficha de Avaliação” concebida para a atividade, com descritores 

identificativos/avaliativos das competências desenvolvidas com base nas atividades realizadas. 

 

5. Bibliografia  
 

AMARANTES, Andressa; “Malabarismo na Educação Infantil”, Matinhos, 2017 
 
FEDEC, Circo Crescer & Viver; “Manual para Acrobatas” vol.2 e 6 
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FEDEC – Fédération Européenne des Écoles de Cirque Profissionnelles 

GCEA – Gabinete Coordenador de Educação Artística 
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