
 

 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Modalidades teatrais e a diversidade de 
espaços cênicos. 

Habilidades: (GO-EF05AR25-C) Reconhecer, apreciar, explorar e comparar diferentes modalidades 
teatrais: teatro de rua, pantomima, teatro musical, teatro do oprimido, teatro de formas animadas – 
bonecos, sombras, objetos e máscaras, por meio de sites, vídeos, fotografias, revistas especializadas, 
livros e apreciação de espetáculos, na diversidade de espaços cênicos: rua, palco, teatro, escola, 
feiras, circo, argumentando sobre suas particularidades. 

 

Modalidades teatrais: Teatro de Sombras II 

 
Disponível em: < https://abtbcentrounimabrasil.files.wordpress.com/2018/09/sacy.jpg?w=723 >. Acesso em: 06 nov. 2020. 

 

O teatro de sombras é uma linguagem que transforma tudo em dramaturgia: o movimento, a 

imagem, o som. Dessa forma, o contexto da história está ambientalizado com imagens das 

paisagens dos pampas, igrejas e grutas em várias escalas de tamanhos. O som resgata a atmosfera 

mestiça do ritmo do lugar, bem como o período de colonização, que se configura por influências 

espanholas, portuguesas, indígenas, além da criação da atmosfera mágica – característica da 

linguagem do teatro de sombras. Para criar histórias no teatro e espetáculos de sombras é 

fundamental ter curiosidade, não ter medo de errar, nem preguiça de pensar. Aprender algo 
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diferente muitas vezes surge da sabedoria em fazer questionamentos certos, cada vez mais 

complexos, sobre perguntas simples.  

 

Hora da atividade 

1- Vamos contar histórias no Teatro de Sombras. 

 

A- A partir do seu banco de sombras recortadas de revistas ou jornais, crie uma história com 

início, meio e fim utilizando as imagens que foram recortadas.  

 

B- Em seguida, pesquise músicas para histórias, para marcar o início, o meio e o fim da história. 

Pesquisar também uma música diferente para cada personagem.  

 

2- Já temos a história, agora vamos fazer nossa caixa de teatro de sombras.  

Materiais: Tesoura; palitos de churrasco; papel-manteiga; papel de presente; cola; fita adesiva; lápis 

e canetinha; caixa de papelão; papel-cartão preto; luminária. 

 

 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhinha/dicas/di25091010.htm >. Acesso em: 06 nov. 2020. 
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Observação: 

 Item 2: ao invés de fazer, você pode utilizar as sombras recortadas do seu banco de sombras 

que fazem parte de sua história criada. 

  Item 3: opte por uma caixa grande, mas se lembre que terá uma abertura na qual ficará o 

papel manteiga, onde as silhuetas das sombras serão projetadas. 

  Item 5: você irá apresentar a sua história criada para seus familiares. 

 Se possível, filme e fotografe! 

 

Material complementar:  

 

Como fazer um teatro de sombras. Disponível em: 

<https://www.tempojunto.com/2015/11/09/como-fazer-um-teatro-de-sombras-em-casa/>. Acesso 

em: 06 nov. 2020. 

Como fazer um Teatro de sombras a partir de uma caixa de papelão. Disponível em: 

<https://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-fazer-teatro-de-sombras/>. Acesso em: 06 nov. 

2020. 

Teatro de sombras para crianças corajosas e adultos curiosos. Disponível em: 

<http://www.clubedasombra.com.br/artigos_full.php?id=346>. Acesso em: 06 nov. 2020. 

Disponível em: <http://dramasombra.blogspot.com/>. Acesso em: 06 nov. 2020. 
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