
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto de Conhecimento/ Conteúdo: Processos de Criação: Trabalho coletivo e autoral em 
improvisação teatral – gestos e ações do cotidiano e extracotidiano - elementos de diferentes 
matrizes estéticas e culturais. 

Habilidades: (GO-EF02AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade 
dos gestos e das ações do cotidiano e extracotidiano até elementos de diferentes matrizes 
estéticas e culturais. 
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Olá! Observando a imagem acima, podemos ver como é possível criar e modificar o mundo com 

nossa criação, no teatro; tudo pode se transformar, assim como na nossa imaginação! Uma simples 

caixa de papelão pode virar um foguete! Nosso quarto pode virar o espaço sideral e nós, podemos 

ser quem nós quisermos! Fascinante! Posso ser um astronauta, um planeta, o sol, um monstro 

espacial e ainda posso fazer o que eu quiser nesse espaço... O que é muito bacana no teatro é o fato 

de que posso criar a partir de qualquer coisa: de uma imagem, de um objeto, de um figurino, de um 

texto, de um poema, de uma música etc. E o melhor de tudo isso, que você é livre para fantasiar no 

seu processo de criação, criar seres que nunca viu, colorir o mundo da sua maneira, criar histórias e 

muito mais! Vamos aproveitar e colocar a criatividade em ação? Leia a história abaixo. 
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1 - Procure no seu quarto e veja quais móveis que tem aí e quais objetos; escreva uma história 

envolvendo cada um desses objetos e móveis; você pode ser um deles. Como você se comportaria 

se fosse uma cama, e se fosse uma cama diferente, que voasse ou que ficasse bem pequenina... Use 

sua imaginação e crie sua história. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2 – Agora faça um pequeno filme de terror, comédia, tragédia ou ficção com essa história que você 

criou. Pode ser gravado pelo celular e enviado para o/a professor/a e/ou enviado para os colegas. 

Escreva aqui como foi a experiência da sua criação. Se por acaso você não tiver condições de filmar, 

grave as falas dos personagens e, se nem isso for possível, faça uma história em quadrinhos com 

desenhos ou colagens e diálogos. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Material complementar: 

https://www.infopedia.pt/$criacao-artistica 

http://adriartessempre.blogspot.com/2014/02/processos-de-criacao-em-arte.html 
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