
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Elementos constitutivos da 
linguagem teatral presentes em diferentes manifestações culturais locais e mundiais. 

Habilidades: (EF09AR25-B) Conhecer, explorar, valorizar e refletir sobre os elementos constitutivos 
da linguagem teatral presentes em diferentes manifestações culturais mundiais, com foco no 
continente asiático. 

 

Manifestações culturais 

Em elementos da linguagem teatral, exploraremos alguns aspectos com foco no continente asiático, 

para tal, veremos sobre: o teatro japonês que se originou em duas linhas distintas, o teatro nô, que 

é uma linha artística mais sofisticada e o Kabuki que se configura mais em uma manifestação 

popular; o teatro de títeres (boneco) uma tendência que predomina até a atualidade na Indonésia, 

em representações que misturam, literatura, dança, música e espetáculo; e a estética do teatro de 

sombras chinês.  Mas estes são exemplos de algumas formas mais conhecidas, há ainda outras 

manifestações teatrais asiáticas que não foram aqui, abordadas. A criação dos roteiros é baseada 

em alguns autores do simbolismo, a encenação geralmente apresenta movimentos retos, precisos, 

muitas vezes aparecem em forma de dança ou luta. Corpos, rostos e máscaras bastante expressivos 

e bem coloridos. Para entender mais sobre o teatro asiático, escolha apenas uma estética teatral 

(Nô, Kabuki, teatro de Títeres ou teatro de sombras chinês) para responder a primeira questão. 

Acesse os links para entender melhor sobre os assuntos: 

https://www.youtube.com/watch?v=nUp1SQc6TWw 

https://www.youtube.com/watch?v=G71-YMHYbQI 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9jTd5r8Zug 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ3gUQI10pI 

https://www.youtube.com/watch?v=aJZ_sJXQQuI 

https://www.youtube.com/watch?v=Ovd8GTwKyyI 
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https://www.youtube.com/watch?v=aJZ_sJXQQuI
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1 - Faça uma pesquisa e com o máximo de informações, construa um painel sobre a estética 

escolhida, podendo este ser virtual, ou em forma de cartaz. Fotografe e poste aqui, ou coloque o 

link (caso seja virtual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Faça um resumo, com suas palavras sobre o que você aprendeu sobre a estética teatral que você 

fez o painel. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

3 - Nesta atividade, assista aos vídeos que ensinam a fazer o teatro de sombras, posteriormente, 

siga as seguintes etapas:  

https://www.youtube.com/watch?v=6QC4Dph5oJk 

https://www.youtube.com/watch?v=atf_b-hlFsE 

https://www.youtube.com/watch?v=WshL_nVNVDk 

a) Produza uma caixa de sombras. 

b) Escreva uma pequena história com início, meio e fim. 

c) Construa os personagens com o material que tiver casa. 

d) Apresente para seus pais, irmãos, ou filme e envie aos seus colegas. 

e) Escreva como foi a experiência e o que você aprendeu sobre o teatro de sombras. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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