
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Sistemas da Linguagem: Festivais, mostras e demais eventos 
artístico-teatrais que compõem o cenário teatral nacional na atualidade. 

Habilidades: (GO-EF07AR44) Conhecer os festivais, mostras e demais eventos artístico-teatrais que 
compõem o cenário teatral nacional na atualidade, pesquisando folders, cartazes, banners, portais 
eletrônicos, sites e blogs de artistas e grupos teatrais nacionais, dialogando sobre as especificidades 
desses eventos: localização, histórico, modalidades teatrais, espaços cênicos. 

           

Festivais, mostras e eventos artístico-teatrais. 
 

 
Disponível em: <  https://cirandadaarte.com.br/site/wp-content/uploads/2019/09/feetico.jpg >. Acesso em: 29 maio 2020. 

 
Longe do grande público e da cobertura da grande mídia, os festivais de teatro sempre fazem a 

festa da classe teatral em várias partes do Brasil. Não é de hoje que esses festivais são importantes 

para a formação de atores, diretores, dramaturgos e de toda a gente que é envolvida na preparação 

de uma peça teatral. Os eventos culturais costumam promover conhecimento, lazer e socialização, 

podendo ainda estimular o desenvolvimento do turismo na cidade ou região. São acontecimentos 

de cunho intelectual ou artístico que habitualmente surpreendem pela criatividade apresentada e 

transbordam em informações e interação com a sociedade. 

Disponível em: <https://oficinadeteatro.com/conteudotextos-pecas-etc/artigos-diversos/53-a-

importancia-dos-festivaishttps://belas.art.br/por-que-e-importante-participar-de-eventos-culturais/ 

>. Acesso em: 29 maio 2020. 
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1 – Escolha um dos cartazes abaixo: 

    
 Fonte 1: 
Disponível em: <  https://www.curtamais.com.br/uploads/midias/159294419f64f08ce910d30317a2f088.jpg>. Acesso em: 29 maio 2020. 
 
Fonte 2: 
Disponível em: <  https://www.patriciafinotti.com.br/wp-  >.Acesso em: 29 de Maio de 2020 
content/uploads/2018/05/31727710_1701898296560449_6079136821457977344_n.png >. Acesso em: 29 maio 2020. 

 
 
 

 
Fonte 1: 
Disponível em: < https://i.imgur.com/JlrjeJA.jpg >. Acesso em: 29 maio 2020. 

Fonte 2: 

Disponível em: <  https://curtamais.com.br/uploads/conteudos/33e655bbd3639d35391912d87f5e0182.jpeg>. Acesso em: 29 maio 2020. 
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Fonte 1:  
Disponível em: < https://www.cultura.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/fotos/2015-08/i-festival-de-comedia.jpg>. Acesso em: 29 maio 

2020. 

Fonte 2:  
Disponível em: < https://lh3.googleusercontent.com/proxy/KhnLOJXRJw5SkKvueoXDohYD3JihQ3zaZ_B45aSHt5g7rajFUfLblTDrcTgZsizoz8Zmx_gtB-

hP5QY4MO8Bztu7SXYDcE4CWCREMIWq9mGuICZydg >. Acesso em: 29 maio  2020. 

 

2 – Faça uma pesquisa do cartaz escolhido: festival de teatro ou mostra e eventos teatrais. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
3 - Relate os pontos mais importantes da pesquisa. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Material complementar: 
 
O papel dos festivais de Teatro de bonecos na formação do ator animador brasileiro.  

Disponível em: < http://revistas.udesc.br/index.php/moin/article/viewFile/12597/7970 >. Acesso 
em: 29 maio 2020. 
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