
1. Você já havia assistido a um espetáculo de circo? 
  

Sim 25 

Não 26 

Sim 
49% Não 

51% 
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                              Quando? 

Há muito tempo 7 

Na infância 5 

Na pré adolescência 1 

Há 30, 25, 20 e 15 anos 5 

Há 8, 6, 4, 3 e 2 anos 5 

Não respondeu 2 

                              Qual? 

Não lembra 11 

Tihany 2 

Espacial  2 

Napoli 2 

Beto Carreiro 2 

Circo perto de casa 1 

O mundo dos sonhos 1 

Patinação no gelo 1 

Circo escola 1 

Saltimbancos 1 

Vários  1 
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2. Você já havia assistido ao Circo Tihany?  

sim 2 

não 49 

sim 
4% 

não 
96% 
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3. O espetáculo AbraKdabra foi acima ou abaixo do que você esperava? 

acima 48 

abaixo 0 

correspondeu 1 

não respondeu 2 

acima 
94% 

abaixo 
0% 

correspondeu 
2% 

não respondeu 
4% 
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Por quê? 

Muito bom, incrível, maravilhoso, fascinante, lindo, mágico, rico, emocionante, 

sensacional, magnífico, fantástico, surpreendente, além da imaginação 

29 

Nunca tinha visto tanta beleza, nunca tinha visto nada igual, diferente de tudo 

o que já viu, nunca viu nada tão esplendoroso 

6 

Reviveu a infância, sentiu-se criança, voltou a ser criança 3 

Profissionais ótimos, mulheres lindas, artistas espetaculares,  3 

Traz alegria, suspense, medo, emoções 2 

Muita tecnologia, conforto, efeitos especiais, variedade de números 2 

Imaginava um circo com cadeira de madeira e piso de terra 1 

Não respondeu  4 

Não deu para entender a letra 1 
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            4. Dê sua opinião sobre a apresentação do Fabiano. 

Muito boa, clara, precisa, conteúdo amplo, objetiva, muito legal, esclarecedora, 

ótima, interessante, demais, o máximo, detalhada, boa - ele não fica tímido, traz 

informações muito importantes, explicação clara e apaixonante, apresentação bem 

dinâmica e de fácil entendimento, bem completa, dez 

36 

Importante, muito bom, interessante saber a história do circo 4 

Ótima a participação no palco 4 

Ele é maravilhoso e sempre agradável com todos, muito bem preparado, ele é muito 

treinado e entendido dos lugares que nos leva 

3 

Ótima explicação, assim quando eu ler o caderno, vou entender melhor 1 

Muito bom, ele sempre dá o norte para melhor compreensão de cada atividade  1 

Não deu para ouvir claramente por causa do barulho, mas ele sempre sabe explicar 

e esclarecer as dúvidas 

1 

Não respondeu 1 
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5. Você gostou de conversar com os artistas? 

sim 48 

não 0 

não respondeu 3 

sim 
94% 

não 
0% não respondeu 

6% 
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Por quê? 

Muito bom conhecer a rotina deles, a vida real deles, como é viver no circo 18 

Saber a experiência do grupo de artistas 5 

Interessante, esclarecedora, proveitosa, clara 5 

Pessoas muito simpáticas, atenciosas, dispostas, humildes 4 

Tiraram dúvidas, falaram sobre curiosidades 3 

Saber mais sobre o Circo Tihany 2 

Nunca tive essa oportunidade maravilhosa 1 

Pontos positivos e negativos da profissão 1 

Faz com que a gente se aproxime dos artistas 1 

Foi bom conhecer as pessoas que fazem a alegria do público 1 

Os artistas ficaram longe, não deu para conversar direito 1 

Não respondeu     9 
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6. Você recebeu o caderno da atividade 1 . Dê sua opinião sobre esse material. 

muito bom, muito rico, completo, maravilhoso, objetivo, excelente, ótimo, 
conteúdos bem planejados, bem explicativo, bem abrangente, interessante, 
dez, linguagem clara 42 

Serviu como um guia para me orientar antes, durante e depois do passeio 1 

Nos orienta sobre o que vai acontecer 1 

Trouxe muitas palavras que eu não conhecia 1 

Gosto muito porque depois posso ler com atenção e conferir 1 

Fica mais fácil de compreender o espetáculo 1 

Informações precisas que ampliam os meus conhecimentos 1 

O material fornece assuntos para completar os estudos 1 

O caderno é um dos instrumentos importantes para nossa visita 1 

Não respondeu 1 
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7. O que você aprendeu de mais importante hoje? 

Como surgiu o circo, a história e a importância dele, como é a vida dos artistas 8 

Como é bom transmitir alegria, a vida tem que ser feita de alegria, ainda há 
pessoas alegres de verdade, a alegria tem que estar acima de tudo, o quanto é 
bom dar gargalhadas, se divertir 

7 

Como trabalhar o corpo e o movimento, a importância do movimento corporal, do 
ritmo, da dança, do equilíbrio, conhecer o próprio corpo 

4 

Valorizar o artista circense, valorizar mais o circo, a arte do circo e os passeios do 
Instituto Girassol 

4 

Nunca deixar de ser criança, é possível voltar a ser criança, reencontrar a criança 
interior 

4 

Criatividade e imaginação andam juntas, é preciso ter criatividade e imaginação 3 

Muita coisa boa, tantas coisas, tudo foi importante 3 

XXV PROGRAMA DE FORMAÇÃO CULTURAL DO INSTITUTO GIRASSOL 

Circo Tihany – AbraKdabra 

Avaliação  

 



continuação 

Diversificar as brincadeiras, estimular as crianças, aplicar os exercícios em sala 3 

O quanto o circo é maravilhoso e posso trabalhar no dia a dia com as crianças 2 

Que vale à pena acreditar e investir na arte, tudo é arte e magia 2 

O acesso à cultura contribui para o desenvolvimento humano 1 

Ter sincronia nas atividades e nas relações do dia a dia 1 

A superar desafios, a vencer o medo e acreditar que o impossível existe 1 

Interação, equipe 1 

Não deu para entender/resposta confusa 5 

Não respondeu 2 
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8. De que forma essa atividade pode enriquecer a sua prática com as crianças no CEI?   

Brincando de circo, realizando atividades motoras, de equilíbrio, de concentração, 

movimento 

21 

Levando alegria, dança, teatro, música, dramatização, fantasia, criatividade 15 

Contar para as crianças o que vimos, falar sobre o circo 7 

Prazer, alegria, trabalho em equipe, sincronia para melhoria do atendimento 2 

Desenvolver um projeto sobre circo 1 

Estou com mil ideias na cabeça que posso fazer ou trabalhar com as crianças 1 

Não deu para entender 2 

Não respondeu 2 
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9.  Horário, monitoria, lanche. Você quer comentar mais alguma coisa sobre a atividade de 
hoje? 

Foi um sonho, tudo maravilhoso,  muito bom, excelente, tudo perfeito, espetacular, 

muita qualidade, ótimo, gostei de tudo, foi 10, super organizado 

37 

Muitos agradecimentos  8 

Horário um pouco difícil 1 

Lanche mais ou menos, não é bom para vegetarianos 1 

Não respondeu 4 
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