
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Modalidades teatrais 

Habilidades: (GO-EF01AR39) Conhecer, apreciar por meio de sites, vídeos, fotografias, revistas 
especializadas, livros e apreciação de espetáculos e explorar diferentes modalidades teatrais: teatro 
de rua, pantomima/mímica, teatro musical, teatro de formas animadas – bonecos, sombras, objetos 
e máscaras, fazendo sínteses e registros verbais e/ou não verbais por meio  de oralidade, escrita, 
desenho, expressão corporal, audiovisual. 

 

Teatro de Objetos 

Disponível em: < https://londrix.com.br/?p=13177 >. Acesso em: 20 nov.2020. 

Olá, estudante! 

Hoje é dia de aprender sobre como um objeto pode se transformar em diversos personagens. Vai 

ser muito divertido! Você vai gostar! Se eu disser que um bule pode virar um elefante e um martelo 

um juiz? No mínimo você diria que estou delirando; pois bem, surpresa... isso é superpossível no 

teatro de objetos. Então, se você ainda não conhece essa modalidade de teatro, hoje você vai 

aprender sobre o teatro de objetos.  O teatro de objetos é uma vertente do Teatro de Animação 

que se vale de objetos que já existem, como chapéus, xícaras, pratos, sapatos, entre outros, no 

lugar de bonecos. Nessa modalidade de teatro, os objetos deixam de ser utilizados em suas funções 

cotidianas e passam a contar histórias, sendo utilizados como personagens. Nessa perspectiva, 

https://londrix.com.br/?p=13177


 

 

novos significados vão aparecer e os objetos podem ser usados de maneiras diferentes e criativas. 

Elementos podem surgir a partir da forma, movimento, textura, até mesmo pela função do objeto. 

Por exemplo, quando no Teatro de Objetos se usa um regador que pode se tornar um elefante, um 

bule pode se transformar em uma galinha... Observe com atenção as imagens: 

 

Disponível em: < http://catalinamoros10.blogspot.com/2015/04/teatro-de-objetos.html >. Acesso em: 20 nov.2020. 

 Para que você consiga compreender melhor sobre a improvisação com objetos, fique atento e 

assista ao vídeo abaixo. 

Vídeo :  Disponível em: < https://youtu.be/xfv4U0V2PCk>. Acesso em: 20 nov.2020. 

 

Nesse vídeo você pode ver como os objetos podem ser usados para contar histórias. Eles podem ser 

uma forma divertida de criar novas narrativas e contações.  Para que você consiga compreender 

melhor sobre a improvisação com objetos, fique atento às imagens: 

 

 
Disponível em: <: https://br.pinterest.com/pin/185492078391906203/ >. Acesso em: 20 nov. 

http://catalinamoros10.blogspot.com/2015/04/teatro-de-objetos.html
https://www.youtube.com/watch?v=yci6bq5gKv8
https://youtu.be/xfv4U0V2PCk
https://br.pinterest.com/pin/185492078391906203/


 

 

Nessas imagens você pode ver como os objetos podem se tornar personagens, eles ganham 

expressões e movimentos, podendo mostrar situações e também contar histórias. Uma das 

possibilidades é improvisar, como em um jogo. 

 

A melhor hora é agora! Use toda a sua criatividade! Bora lá! 

Agora que você leu o texto, assistiu ao vídeo e viu a imagem sobre teatro com objetos, chegou a 

sua vez...  

Registre o processo por meio de vídeos ou fotos; assim poderá ver a evolução da sua aprendizagem. 

Então, mãos à obra: 

1- Escolha um objeto simples, bacia, copo, colher e outros; 

2- Você deve imaginar que esse objeto é outra coisa, por exemplo: bacia pode se transformar 

em um chapéu, em um vaso de flores, em uma tartaruga e em vários outros da sua 

criatividade; 

3- Mas você não deve falar o que está imaginando e sim mostrar com o seu corpo, sem falar; 

4- Experimente várias ideias. 

5- Tire fotos para mostrar como você reinventou esse objeto e como ele se tornou outra coisa 

por meio da sua ação.  

 

Material complementar:  

(“Zooilógico - Cia. Truks” – Canal Lilica e Tigor)  

Disponível em: <     https://www.youtube.com/watch?v=N2vZR8hYl_Q >. Acesso em: 20 nov. 2020. 

(“O Patinho Feio” - Canal TRUKS TV) 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=xxzhjv7q4qU>. Acesso em: 20 nov. 2020. 

(“Rá-Tim-Bum: - A aranha, o grilo e o jacaré” -  Canal Memória infantil) 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=xfv4U0V2PCk&t=6s>. Acesso em: 20 nov. 

2020. 

(“Brincadeira Pano Encantado - adaptação da original de Lu Chamusca”- Cia Lúdica TV ) 

Disponível em: <  https://www.youtube.com/watch?v=_-S7OYCoWRA&t=6s>. Acesso em: 20 nov. 

2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2vZR8hYl_Q
https://www.youtube.com/watch?v=xxzhjv7q4qU
https://www.youtube.com/user/Joaocriato
https://www.youtube.com/user/Joaocriato
https://www.youtube.com/watch?v=xfv4U0V2PCk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_-S7OYCoWRA&t=6s

