
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Uso de tecnologias e recursos digitais 
nos processos de criação artística. 

Habilidades: (GO-EF01AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais como multimeios, 
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares,  nos processos de 
criação artística. 
 

Teatro de sombras.  

 
Disponível em: <https://www.criandocomapego.com/teatro-de-sombras-com-uma-caixa-de-cartao/>. Acesso  em: 26 out. 2020. 

 

Você sabia que o teatro de sombras  é um teatro de animação, além de ser uma  das formas  mais 

antigas de contar histórias que usa bonecos de sombra. As imagens podem ser produzidas pelos 

bonecos ou até mesmo por pessoas que podem explorar diversos  tipos de movimentos. Muitos 

efeitos podem ser alcançados através da movimentação tanto dos bonecos, como quanto da fonte de 

luz natural (sol e lua) e da luz artificial (lâmpada e lanterna). Um marionetista (pessoa que controla as 

marionetes ou aquele que faz as marionetes) consegue fazer as figuras parecerem subir, descer, 

rodar, andar, dançar, acenar com a cabeça, lutar cantar, chorar e rir.  Para saber como criar um 

TEATRO DE SOMBRA assista aos vídeos do material complementar. 

 Agora é sua fez de produzir! 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_arte_uem_renatarosaguerra.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_arte_uem_renatarosaguerra.pdf
https://www.criandocomapego.com/teatro-de-sombras-com-uma-caixa-de-cartao/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sombra


 

 

1. Existem várias maneiras de criar um teatro de sombras, vamos experimentar brincar com as 

sombras? Vai ser bem divertido!  

1.1. Vá até o quintal de sua casa em diferentes horas do dia ou da noite e verifique a variação da 

sombra do corpo em termos de tamanho, com o sol e com a luz elétrica. Escreva o que você percebeu:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

1.2. Agora, com a ajuda dos familiares você vai criar  bonecos para o seu TEATRO DE SOMBRA:  

 

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/546413367294207330/>. Acesso em:  29 out. 2020. 

Material  para a criação: 

A) Papelão 

B) Tesoura 

C) Cola 

D) Palito de picolé  

E) Pano branco 

Modo de fazer: 

A)  Desenhe no papelão as silhuetas das sombras; 

B) Recorte os desenhos; 

C) Cole em um palito de picolé; 

D) Manipule os bonecos na frente de um pano branco 

 

Material complementar:  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=atf_b-hlFsE>. Acesso em:  29 out. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=V6AqpjBI4pY>. Acesso em:  29 out. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5Gidb8cMbPI>. Acesso em:  29 out. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=atf_b-hlFsE

