
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Uso de objetos concretos e imaginários 
na composição cênica. 
Habilidades: (GO-EF02AR21-A) Explorar objetos concretos e imaginários na composição cênica, 
individual e coletivamente, buscando estabelecer diferentes relações, conexões, significações e 
ressignificações, e dialogar sobre as experiências vivenciadas. 

           

Teatro de Objetos 
 
No teatro de objetos, qualquer objeto pode virar uma personagem. O ator o transforma em 

qualquer coisa, por meio da manipulação; ele dá vida ao personagem e faz a plateia viajar pelo 

mundo da imaginação. O teatro de objetos faz parte de um tipo específico de teatro, chamado 

teatro de animação. No teatro de animação temos outras formas de fazer teatro sem que o ator 

seja o personagem. São elas: teatro de sombras, teatro de luva, teatro de objetos, teatro de 

boneco, fantoches, etc. Você mesmo pode criar da forma mais divertida os seus personagens. Agora 

vamos brincar de criar... Imagine que você tem um superpoder muito raro de criar pessoas e dar 

vida para elas. Vá à cozinha, quarto, sala, ou no quartinho da bagunça de sua casa e junte todo 

objeto que achar interessante e monte seus personagens. Mas atenção, só utilize aqueles objetos 

que seus responsáveis permitirem. Quando estiverem prontos, vamos começar a criação!  

Atividade: Assista aos vídeos que estão disponíveis em material complementar para entender como 

funciona a manipulação dos objetos. Brinque livremente com as personagens de objetos que você 

criou para treinar.  Leia a história abaixo e crie as cenas, vá fotografando e colando aqui, como se 

fosse uma história em quadrinhos, ou filme as cenas e encaminhe para o/a professor/a. Divirta-se!  

 

Disponível em: <https://bebeatual.com/historias-pinoquio_102>. Acesso em 08 maio 2020. 
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PINÓQUIO 

ERA UMA VEZ um homem chamado Gepeto, que fazia lindos bonecos de madeira. Vivia sozinho e o 

seu sonho era ter um filho com quem partilhar todo o seu amor e carinho. 

Um dia, Gepeto fez um pequeno rapaz de madeira. Quando terminou, Gepeto suspirou: “Quem me 

dera que este rapazinho de madeira fosse real e pudesse viver aqui comigo…”. 

De repente, aconteceu! O pequeno rapaz de madeira ganhou vida! Gepeto gritou de alegria e, entre 

gargalhadas de felicidade, disse: “Sejas bem-vindo! Vou chamar-te Pinóquio”. 

Gepeto ajudou Pinóquio a vestir-se, deu-lhe alguns livros, um beijo na face e mandou-o para a 

escola, para aprender a ler e a escrever. Mas o avisou: “Assim que a escola terminar, vem para casa, 

Pinóquio”. Pinóquio respondeu que sim e, alegremente, foi caminhando em direção à escola.  

Pelo caminho, Pinóquio reparou que na praça havia um espetáculo de marionetes. Juntou-se a elas 

e, dançou tão bem, que o dono das marionetes lhe ofereceu cinco moedas de ouro. Pinóquio estava 

maravilhado e só pensava como Gepeto iria ficar feliz quando lhe entregasse as moedas. 

Já perto da escola, Pinóquio encontrou dois homens maus. Como era muito ingênuo, os dois 

homens convenceram Pinóquio a ir com eles até uma hospedaria para comerem e depois 

dormirem. Depois de comer, Pinóquio ficou sonolento e adormeceu facilmente. Sonhou que era 

rico e que ele e seu pai Gepeto viviam agora sem dificuldades e eram muito felizes. 

Quando acordou, esses homens convenceram Pinóquio a enterrar as suas moedas de ouro num 

sítio que eles conheciam e disseram-lhe: “As moedas aqui enterradas transformar-se-ão numa 

árvore de dinheiro e nunca mais o teu pai, que já está velho e cansado, precisará de trabalhar!”.  

Pinóquio assim fez e ficou à espera que as moedas de ouro se transformassem numa árvore de 

dinheiro. Esperou muito tempo até que, cansado, adormeceu. Os homens maus apareceram e 

levaram as moedas de ouro, enquanto Pinóquio dormia. Quando acordou, Pinóquio viu que lhe 

tinham levado as moedas e chorou. Não queria voltar para casa com medo de que Gepeto ficasse 

zangado e triste com ele…  

Sem saber o que fazer, Pinóquio começou a caminhar, até que encontrou uma senhora vestida de 

azul, a quem pediu ajuda. O que ele não sabia era que a senhora era a fada azul. A fada disse que o 

ajudaria e perguntou-lhe quem eram os seus pais e onde vivia. Ao que Pinóquio respondeu: “Não 

tenho casa nem ninguém com quem morar”. A fada azul apercebeu-se que Pinóquio mentia e o seu 

nariz começou a crescer! A fada azul respondeu-lhe: “Volta para casa, para junto do teu pai. Sê um 

menino bem comportado e não mintas mais”. Pinóquio prometeu que assim faria e o seu nariz 

voltou ao tamanho normal. De volta a casa, Pinóquio parou num parque de diversões e o seu nariz 



 

 

começou a crescer outra vez. No parque, disseram-lhe que poderia comer todos os gelados que ele 

quisesse… o que não lhe disseram é que os gelados o iriam transformar num burro! Pinóquio comeu 

até não poder mais e, assim que se transformou num burro, foi vendido a um circo. 

No circo foi obrigado a trabalhar duramente e foi tão maltratado que, pouco tempo depois, nem 

conseguia andar. Como já não servia para trabalhar no circo, o dono mandou que o atirassem ao 

mar. Assim que caiu no mar, transformou-se novamente num rapaz de madeira. 

Uma baleia que por ali passava viu Pinóquio e engoliu-o, pensando que era comida. Dentro da 

baleia, qual não foi a surpresa de Pinóquio ao encontrar Gepeto! Este tinha ido procurar Pinóquio e 

acabou por ir parar à barriga da baleia. Estava muito fraco e doente e, um peixe que também lá se 

encontrava disse: “Subam os dois para as minhas costas que eu levo-os para casa!”. 

Assim fizeram e, quando chegaram a casa, Pinóquio tomou muito bem conta de Gepeto até ele ficar 

bom.  A fada azul apareceu outra vez e, ao ver que Pinóquio tinha sido tão bom com Gepeto, disse: 

“Como agora és um bom menino vou-te transformar num rapaz de verdade”. 

E assim foi. Gepeto tinha finalmente o filho que tanto desejara e os dois foram felizes para sempre! 

Texto   -  Disponível em: <https://bebeatual.com/historias-pinoquio_102>. Acesso em 08 maio 2020. 

 

Material complementar: 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZDVCRHZoFeA>. Acesso em 08 maio 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nrfMPiThrzQ>. Acesso em 08 maio 2020. 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=oeZwjzt5adw&list=PL0Q14GbrKPOk2vPsBJfsvnrx1MJ4UPha> 

Acesso em 08 maio 2020. 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=o49azJUtt8c&list=PL0Q14GbrKPOk2vPsBJfsvnrx1MJ4UPha_&

index=3>. Acesso em 08 maio 2020. 
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Cole aqui sua história:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


