
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Uso de tecnologias e recursos digitais 
nos processos de criação artística. 

Habilidades: (GO-EF04AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, multimeios, 
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares  nos processos de 
criação artística. 

 

Processos de criação artística - Animações: 
Teatro de bonecos. 

 
Disponível em: < https://www.emaisgoias.com.br/wp-content/uploads/2017/01/2b94c053d9daef4d6bd1cb4faed96bd1.jpg >. Acesso em: 27 out. 

2020. 

  

O teatro de bonecos talvez seja mais velho do que o próprio teatro com atores de verdade. 

Nele, em vez de pessoas interpretando personagens, quem conta a história são bonecos 

controlados com as mãos. Cada parte do mundo tem um tipo de boneco diferente. No Japão os 

bunraku chegam a ter o tamanho de uma criança e cada um é controlado por vários operadores a 

partir de mecanismos nas costas dos bonecos. Na Índia se utilizam os tradicionais bonecos de vara, 

que existem também na ilha de Java. Na Europa aparecem principalmente as marionetes, que são 

bonecos controlados por cordas presas nos seus braços, pernas e cabeça. Também há fantoches, 

que são construídos em cima de luvas e controlados pela mão. No Brasil o mamulengo é um dos 

principais tipos de bonecos de teatro, aparecendo principalmente no estado de Pernambuco. 
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1. Vamos fazer personagens de meias para o Teatro de bonecos. Siga o passo a passo.

 

Disponível em: <  http://2.bp.blogspot.com/-BlXFC0m-hrc/VgmTLTXexYI/AAAAAAAAZaw/Jh_0wW_V_EE/s1600/meias%2Bmolde.jpg >. Acesso em: 27 

out. 2020. 

 

2-  Crie uma história para seu boneco. E vamos experimentar o teatro de bonecos! 

a. Tema da história. 

b. Nome para seu boneco. 

c. História com início, meio e fim. 

d.  Finalizada a história, apresente para seus familiares; se possível, filme com o celular e 

fotografe. 

 

3- Algumas opções de caracterização de bonecos feitos com meias. 

a. Corte a meia conforme a 

imagem ao lado. 

 

 

 

 

 

 

b. Corte e Cole um pedaço de 

papelão, pode ser um pedaço 

de caixa, com formato 

arredondado. Cole com cola de 

tecido ou cola quente.  

 

 

 

 

c. Está quase completo o boneco 

de meia. 

 

 

 

d. Para finalizar faça a 

caracterização (roupa, cabelo, 

olhos) conforme desejar. 

http://2.bp.blogspot.com/-BlXFC0m-hrc/VgmTLTXexYI/AAAAAAAAZaw/Jh_0wW_V_EE/s1600/meias%2Bmolde.jpg


 

 

 

 

Disponível em: <  http://www.casinhadacys.com/2018/10/dicas-para-fazer-bonecos-de-meias.html >. Acesso em: 27 out.2020. 

 

Material complementar: 

  

Fantoche de meia. Passo a passo. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=vsYuXbj0Z-

k>. Acesso em: 27 out.2020. 

Como fazer um fantoche de meia. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gwV5khmGmOw   >. Acesso em: 27 out.2020. 

Teatro de bonecos. Disponível em: 

<http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=206 >. Acesso em: 

27 out. 2020. 
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