
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

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

Habilidades: (GO-EF02AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais: multimeios, 
streaming, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares nos 
processos de criação artística. 

 

Teatro de Animações 

Disponível em: <http://www.cm-seixal.pt/evento/teatro-de-sombras-13>. Acesso em:  29 out. 2020. 
 

O teatro é uma das artes mais antigas que existe, sua origem remonta às sociedades primitivas 

quando o homem se reunia em grupos para contar as suas histórias por meio de representação. 

Conforme surgem novas descobertas, o teatro também se utiliza das várias tecnologias e de cada 

momento histórico para se aprimorar. Por isso, conforme a humanidade foi se desenvolvendo, o 

teatro foi se adaptando e utilizando as inovações e descobertas.  Um estudo que pretende 

estabelecer relações entre a linguagem do teatro de animação contemporâneo e a linguagem 

cinematográfica não pode deixar de considerar a influência que o teatro de sombras exerceu sobre 

os chamados pré-cinemas. Com relação à origem do cinema, o impulso primordial que gerou esta 

arte pode ser encontrado na busca do ser humano pela produção de imagens, em especial de 

imagens em movimento. Para saber como criar um TEATRO DE SOMBRA assista aos vídeos do 

material complementar. 



 

 

 

 Hora da atividade! Bora produzir!  

1- Para fazer o teatro de sombras são necessários pouquíssimos materiais: papelão, tesoura, 

cola, palito de picolé para fazer as marionetes e uma fonte de luz (lâmpada  ou lanterna). O 

mais simples é usar apenas a marionete e uma iluminação para projetar a imagem na parede 

branca. Mas você também pode usar como suporte para o teatro uma tela com uma folha 

branca, um lençol prezo à janela ou uma caixa de papelão. Crie suas marionetes:  

 

Disponível em: <https://happykids.pt/actual/teatro-de-sombras/ >. Acesso em:  29 out. 2020. 
 

MARIONETES 

Modo de fazer: 

a) Desenhe no papel preto as silhuetas das sombras das marionetes, recorte e cole no palito de 

picolé. 

2-  Manipule as marionetes e crie uma história:  

3- Faça um TEATRO DE SOMBRAS  com os seus familiares:  

4- Fotografe e envie a seus professores.  

 

Material complementar:  

Como fazer Teatro de Sombras 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=atf_b-hlFsE>. Acesso em:  29 out. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=V6AqpjBI4pY>. Acesso em:  29 out. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5Gidb8cMbPI>. Acesso em:  29 out. 2020. 

Disponível em: <https://www.spescoladeteatro.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Cadernos-de-

Luz_Cartilha-Brasileira-de-Teatro-de-Sombras.pdf>. Acesso em:  29 out. 2020. 
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