
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Teatralidades na vida cotidiana,  
presença de elementos teatrais. 

Habilidades: (GO-EF01AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana e registrar de formas verbais 
e/ou não verbais,  identificando e explorando elementos teatrais, variadas entonações de voz, 
diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas, desenvolvendo a percepção 
estética. 

 

Teatralidades na vida cotidiana 

 

Olá, estudante! Tudo bem com você?  

Você sabia que: 

 

 A teatralidade está presente em todos os lugares na vida cotidiana? Ela pode estar na natureza,  na 

brincadeira, em casa, na rua, na escola, na praça, no parque e em muitos outros lugares.  O ser 

humano atua o tempo todo, quando canta, lava, passa, escreve, observa,  voa, assiste, anda, 

conversa e/ou brinca.  O ser humano, mesmo sem ser ator/atriz  e sem ter  um público para assistir,  

ele teatraliza suas ações. Isso pode acontecer em vários momentos de sua vida. Teatralizar é 

representar a realidade de maneira imaginária, experimentando uma interação expressiva com 

diversas possibilidades criativas.  Teatralidade é uma atuação natural do ser humano desde a  

infância, que percorre todo o  seu desenvolvimento  por todas as  fases de sua vida.  Brincar  faz 

com que a criança experimente várias possibilidades lúdicas a partir da teatralidade.  

 

Agora é sua vez de produzir! Bora lá! 
 

1- O primeiro exercício será de observação. Observe a imagem abaixo e escreva o que você vê; 

lugar, personagem e ação:     

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

2- Escolha uma pessoa que more em sua casa e comece a observar suas ações, veja como essa 

pessoa caminha, corre, levanta, senta, fala, olha, come, escreve e bebe.  

 
 

Disponível em: < https://br.depositphotos.com/stock-photos/brincadeiras-crian%C3%A7as.html?qview=63697275 >.  Acesso em: 10 ago. 2020. 
 

3- Observe a imagem das crianças e suas profissões. Escolha na sua casa, roupas e objetos e 

experimente fazer cada uma dessas profissões.  Faça uma ação que represente cada profissão, por 

exemplo: a cantora, qual ação é específica dela? Cantar, ensaiar as músicas, compor as canções, dar 

autógrafos entre outras ações.  Apresente para sua família. Peça para alguém filmar suas ações e se 

possível envie para o/a professor/a, ou encaminhe a sequência de fotos para o grupo de WhatsApp 

de sua turma, caso tenham.  

 

Disponível em: < https://br.depositphotos.com/stock-photos/crian%C3%A7as-profiss%C3%B5es.html >.  Acesso em: 10 ago. 2020. 

 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/brincadeiras-crian%C3%A7as.html?qview=63697275
https://br.depositphotos.com/stock-photos/crian%C3%A7as-profiss%C3%B5es.html


 

 

4- Use sua criatividade e desenhe alguns personagens do seu cotidiano, depois pinte bem 

colorido:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material complementar: 

Teatralizando a Vida e o Teatro – (Maíra Coelho). Disponível em: < 

https://seer.ufrgs.br/cenamov/article/view/22825 >.  Acesso em: 10 ago. 2020. 

A teatralidade na vida Cotidiana - (Flávia Junqueira).  Disponível em:< 

http://dicionariodeteatro.blogspot.com/2012/08/a-teatralidade-da-vida-cotidiana-flavia.html>. Acesso em 

10 ago.2020. 

 100 brincadeiras para ensinar e aprender brincando. Disponível em: 

<https://brasileirinhos.wordpress.com/brincadeiras/  >. Acesso em 10 ago.2020. 

Disponível em:< https://educador.brasilescola.uol.com.br/sugestoes-pais-professores/jogos-

brinquedos-brincadeiras-no-aprendizado-crianca.htm >. Acesso em 10 ago.2020. 
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