
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Relações processuais entre diversas 
linguagens artísticas. Limites e possiblidades da criação em arte. 

Habilidades: (GO-EF09AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro, circo, audiovisual, discutindo 
os limites e possiblidades da criação em arte. 

           

Possibilidades de criação em arte 
 

 
Disponível em: < https://medium.com/iand%C3%A9/fuerza-bruta-857600f8930c>. Acesso em 18 jun. 2020. 

 

Se pensarmos no teatro dos tempos atuais, o teatro contemporâneo, nota-se uma grande 

diversidade de recursos utilizados, o figurino e a maquiagem nem sempre precisam ser definidos, os 

espetáculos são compostos pela interação de várias linguagens, dança, música, artes visuais, teatro, 

circo e audiovisual, o que possibilita um leque de possibilidade de criação. O texto nem sempre 

possui a coerência de início, meio e fim e é possível até mesmo a ausência de um texto dramático; 

muitos espetáculos são apenas sensoriais. 

Atividade 1: Assista aos vídeos de espetáculos de teatro contemporâneo e responda:  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=O3ah04WLCm4>. Acesso em: 17 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1Uq0RGpgiK8>. Acesso em: 17 jun. 2020. 

https://medium.com/iand%C3%A9/fuerza-bruta-857600f8930c
https://www.youtube.com/watch?v=O3ah04WLCm4
https://www.youtube.com/watch?v=1Uq0RGpgiK8


 

 

 

a) Quais são suas considerações sobre os espetáculos a que você assistiu, que sensações as 

peças lhe causaram?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

b) Quais foram as linguagens artísticas (artes visuais, dança, música, audiovisual e teatro) 

encontradas nos dois espetáculos distintos? Qual sua opinião sobre esse tipo de espetáculo teatral?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Faça um levantamento de pelo menos 5 espetáculos híbridos contendo as demais 

linguagens artísticas (artes visuais, dança, música, audiovisual e teatro). Escreva o link dos 

espetáculos nas linhas abaixo.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Material complementar: 

 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bsj93do63cs>. Acesso em: 18 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JWA6vID9LTw>. Acesso em: 18 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.infoescola.com/teatro/teatro-contemporaneo/>. Acesso em: 18 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/performance-na-arte/>. Acesso em: 18 jun. 2020. 

Disponível em: <https://medium.com/iand%C3%A9/fuerza-bruta-857600f8930c>. Acesso em: 18 jun. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=bsj93do63cs
https://www.youtube.com/watch?v=JWA6vID9LTw
https://www.infoescola.com/teatro/teatro-contemporaneo/
https://www.todamateria.com.br/performance-na-arte/
https://medium.com/iand%C3%A9/fuerza-bruta-857600f8930c

