
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Composição cênica. 

Habilidades: (GO-EF03AR21-A) Explorar objetos concretos e imaginários na composição cênica, 
individual e coletivamente, buscando estabelecer diferentes relações, conexões, significações e 
ressignificações, e fazer sínteses e registros verbais e/ou não verbais sobre as experiências 
vivenciadas. 

         
 Objetos concretos e imaginários 

 

 
Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/335025659766315813/ >. Acesso em 30 abr. 2020. 

 

Você sabia que: 

O Teatro de objetos já foi e ainda é um segmento do teatro de animação, que tem como principal 

característica a utilização de objetos prontos, deslocados de sua função utilitária, transformados em 

personagens na cena? Essa forma de fazer teatro faz parte de um tipo específico de teatro, 

chamado teatro de animação. No teatro de animação podemos encontrar outras formas de fazer 

teatro sem que o ator e/ou atriz seja o personagem; entre eles, temos: teatro de sombras, teatro de 

https://br.pinterest.com/pin/335025659766315813/


 

 

luva, teatro de boneco, fantoches e Mamulengos.  Dessa maneira podemos usar um objeto para 

imaginar outro objeto (personagem) de acordo com as características do objeto; por exemplo: 

podemos usar um pela leveza, um lenço para retratar uma menina bonita e suave; ou pela forma, a 

maçã para retratar  um coração; pelo movimento, um furador para representar um sapo; pela 

função, batedor de bife, poderia ser alguém bravo.  

 

Vamos criar! 

 

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/185492078391906203/ >. Acesso em 30 abr. 2020. 

 

1- Agora é sua vez de criar uma linda história com brinquedos, sucatas, materiais escolares e 

outros objetos de sua preferência; depois apresente a sua família.  

 

2- Escreva a história que você criou com o teatro de objetos:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

https://br.pinterest.com/pin/185492078391906203/


 

 

3-Desenhe os objetos escolhidos na criação de sua história:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material complementar: 

Disponível em: <  https://www.youtube.com/watch?v=MksKf4Lusl8 >. Acesso em 20 maio 2020. 

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

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

 Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=oeZwjzt5adw&list=PL0Q14GbrKPOk2vPsBJfsvnrx1MJ4UPha> 

Acesso em 20 maio 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xfv4U0V2PCk>. Acesso em 20 maio 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wOjZfrOh2vQ>. Acesso em 20 maio 2020. 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=o49azJUtt8c&list=PL0Q14GbrKPOk2vPsBJfsvnrx1MJ4UPha_&

index=3>. Acesso em 20 maio 2020. 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=f5c4Gi1j8I4&list=PL0Q14GbrKPOk2vPsBJfsvnrx1MJ4UPha_&i

ndex=4>. Acesso em 20 maio 2020. 
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