
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Trabalho colaborativo, coletivo e 
autoral. Improvisações teatrais e processos narrativos.  

Habilidades: (GO-EF04R20) Experimentar e investigar as possibilidades do trabalho colaborativo, 
coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, 
construindo um repertório corporal a partir da exploração da teatralidade dos gestos e das ações 
do cotidiano e extra cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Processos Narrativos e Criativos em teatro! 

 

Disponível em: < https://br.depositphotos.com/stock-photos/crian%C3%A7a-e-caixa.html?filter=all >.Acesso em: 22 abr. 2020. 

Você sabia que: 

Os processos narrativos e criativos podem estar presentes em nossas ações do dia a dia, em casa, 

na escola e no trabalho? O processo de criação teatral busca uma integração entre todos os 

envolvidos na criação do espetáculo teatral.  Para o teatro isso significa que o palco não é lugar 

apenas do diretor, do ator/atriz, nem que o texto é o único responsável pela realização do 

espetáculo. Em um teatro a partir dos processos criativos todos podem fazer teatro e colocar suas 

experiências, conhecimentos e talentos a serviço da construção do espetáculo.  

Hora de criar com muita criatividade! 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/crian%C3%A7a-e-caixa.html?filter=all


 

 

1. Procure em sua casa objetos, brinquedos, panos, caixas, tintas, garrafas pets, tudo aquilo   
que você puder utilizar e crie uma história, com cenário e personagens. Depois de tudo 
pronto apresente para sua família. Escreva como foi  o processo de criação teatral  e qual o 
nome da história que você criou: 

            

Fonte: https://br.depositphotos.com/home.html                                                            Fonte: https://br.depositphotos.com/home.html 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- Escreva uma história envolvendo cada um desses objetos que estão na imagem; seja criativo, use 
toda sua imaginação, dando nome aos personagens e um título a  sua história: 

 

Fonte: https://br.depositphotos.com/home.html 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
Material  complementar  

http://adriartessempre.blogspot.com/2014/02/processos-de-criacao-em-arte.html 
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