
 

 

  ATIVIDADE ARTE - TEATRO  

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto de Conhecimento/ Conteúdo: Processos de Criação: Jogos teatrais, dramáticos, 
tradicionais/ populares, textos, roteiros, músicas. 

Habilidades: (GO-EF05AR20-C) Desenvolver a atenção, a percepção, a imaginação, a capacidade 
de improvisação e de interpretação por meio de jogos teatrais, dramáticos, 
tradicionais/populares, textos, roteiros, músicas. 

 

JOGOS DRAMÁTICOS: O CORPO EM CENA. 

Os jogos nos prepararam para a vida, nos fazem criar, pensar meios de resolver problemas, 

de entrar em contato com os nossos sentimentos, nos ensinam regras, limites, liderança, 

organização pessoal e trabalho em grupo. Para Slade (1978) Jogo dramático Infantil é uma forma de 

arte por direito próprio; não é uma atividade inventada por alguém, mas sim o comportamento real 

do ser humano... Jogo é na verdade a vida... Não é uma atividade de ócio, mas antes a primeira 

maneira da criança pensar, comprovar, relaxar, trabalhar, lembrar, ousar, experimentar, criar e 

absorver. Diante disso apresentamos alguns jogos tradicionais abaixo. Alguns vocês devem 

conhecer outros nem tanto. Aproveitem!! Sobre jogos tradicionais, saiba mais em:  

https://pequenada.com/artigos/10-jogos-tradicionais-que-nenhuma-crianca-consegue-resistir 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://sites.google.com/site/jogostradicionaisepopulares/ 

https://sites.google.com/site/jogostradicionaisepopulares/


 

 

Jogos Tradicionais 

Cabra Cega: Com apenas um lenço e 

muitos amigos, pode fazer-se este jogo 

tradicional. Uma das crianças é escolhida 

para ser a “cabra cega”, a quem os olhos 

são vendados com um lenço  e está 

deverá andar pelo campo de jogo até 

conseguir apanhar um dos jogadores e 

identificá-lo. 

Corrida de Sacos: Aos pulinhos dentro de um 

saco faz-se uma corrida fora do comum. O 

segredo está em segurar bem o saco, que 

deverá ser grande, e saltar com ambos os pés. 

A primeira criança a chegar ganha. 

Jogo do Lenço: Com duas equipas e uma pessoa no centro a segurar o lenço poderá 

divertir-se muitas crianças. Cada equipa define, em segredo, um número para cada um dos 

membros. O detentor do lenço diz um número e, de cada equipa, virá a correr o 

participante a quem foi atribuído esse número. Ganha quem apanhar o lenço primeiro. 

 

1- Entreviste um adulto da sua família e pergunte: Quais os jogos que brincavam quando eram 

crianças? Faça uma lista destes jogos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2- Escreva qual foi seu sentimento em jogar junto com seus familiares. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

3- Escolha um dos jogos da tabela acima ou um dos jogos que foram citados na entrevista e 

jogue com seus familiares. Se possível filme,  fotografe ou desenhe a atividade: 
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