
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Imitação, jogo simbólico, exploração de 
objetos e fatos. 

Habilidades: (GO-EF01AR21) Exercitar a imitação e o jogo simbólico, explorando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de 
músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional. 

 

Jogo simbólico

 
Disponível em: < https://br.depositphotos.com/stock-photos/castelo-de-principe.html?filter=all&qview=275510676>. Acesso em: 10 jun. 2020. 

 

Você sabia que: 

Jogo simbólico é a representação corporal do imaginário, e que apesar de nele predominar a 

fantasia, a atividade psicomotora exercida acaba por prender a criança à realidade? Na sua 

imaginação ela pode modificar à sua vontade, mas quando expressa corporalmente as atividades, 

ela precisa respeitar a realidade concreta e as relações do mundo real. 

Pelo jogo simbólico, a criança exercita não só a sua capacidade de pensar, ou seja, de representar 

simbolicamente as suas ações, mas, também, as suas habilidades motoras, já que ao brincar, salta, 

corre e várias outras atividades divertidas e criativas. Essa atividade estimula o desenvolvimento 

motor, cognitivo, emocional, social e cultural das crianças. Exemplo de jogos simbólicos; super- 

heróis, fadas, princesas, unicórnio, mundo de doces, ou seja, tudo aquilo que vem de nossa 

imaginação. 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/castelo-de-principe.html?filter=all&qview=275510676


 

 

 

Disponível em: < https://br.depositphotos.com/stock-photos/casa-de-doces.html?filter=all&qview=217696032>. Acesso em: 10 jun. 2020. 

1-  Observe a imagem acima e crie personagens de sua imaginação que possam  ser os 

moradores da cidade; utilize vários elementos (cenários, maquiagens, objetos e acessórios)  

para que possam colaborar com sua criação. Depois de pronto e ensaiado, apresente para 

alguém que esteja na sua casa:   

2-  Escreva uma palavra que represente como foi sua apresentação:  

__________________________________________________________ 

3- Use sua criatividade e desenhe alguns personagens de sua imaginação, depois pinte bem 

colorido:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Material complementar: 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=nwo7g5BVce8>. Acesso em: 10 jun. 2020. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=uQ795Dvji_Q>. Acesso em: 10 jun. 2020. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ZBNsxIP_MWo>. Acesso em: 10 jun. 2020. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=_vRgDIWT6Q4>. Acesso em: 10 jun. 2020. 

Disponível em: < https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7060>. Acesso em: 10 jun. 2020. 
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