
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Composição de improvisações teatrais e 
acontecimentos cênicos. Relação com o espectador. 

Habilidades: (GO-EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos, individual e 
coletivamente, com base em textos dramáticos ou outros estímulos: música, imagens, poemas, clips, 
vídeos, objetos, caracterizando os  personagens com figurinos e adereços, o  cenário, a iluminação e a 
sonoplastia, considerando a relação com o espectador e exercendo a capacidade autoral. 

           

Improvisação teatral 

 
Disponível em: <https://4.bp.blogspot.com/-0UDbV3Dmdp4/WHDpxOyc2dI/AAAAAAAAGZI/XcO7rZTb8RcSuoAAHMoaVetdhMmNayoSwCLcB/s1600/teatro.jpg >.Acesso em: 28 maio 2020. 

 

O jogo e a improvisação teatral são reconhecidos como importantes elementos do teatro. 

Improvisar é criar, jogar, arriscar, transformar uma ideia num espaço privilegiado para as 

concepções poéticas e simbólicas... o ato de improvisar solicita do aluno a capacidade de ser 

espontâneo e criativo, uma vez que estimula o desenvolvimento intelectual e a sensibilidade física... 

A prática da improvisação confere ao aluno um espaço livre para o experimento e lhe possibilita 

colocar em cena novas maneiras de pensar, o que resulta numa expressão artística e estética mais 

autônoma.  

Disponível em: 

<http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/857/5/Jogos%20e%20improvisa

%C3%A7%C3%A3o%20teatral%20perspectivas%20metodol%C3%B3gicas.pdf >.Acesso em: 28 maio 

2020. 

https://4.bp.blogspot.com/-0UDbV3Dmdp4/WHDpxOyc2dI/AAAAAAAAGZI/XcO7rZTb8RcSuoAAHMoaVetdhMmNayoSwCLcB/s1600/teatro.jpg
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/857/5/Jogos%20e%20improvisa%C3%A7%C3%A3o%20teatral%20perspectivas%20metodol%C3%B3gicas.pdf
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/857/5/Jogos%20e%20improvisa%C3%A7%C3%A3o%20teatral%20perspectivas%20metodol%C3%B3gicas.pdf


 

 

 
1- Escolha um dos textos abaixo: Música dos Titãs e/ou Poesia  de Cora Coralina. 

 
Os Cegos Do Castelo 
Titãs 
 
Eu não quero mais mentir 
Usar espinhos que só causam dor 
Eu não enxergo mais o inferno que me 
atraiu 
Dos cegos do castelo me despeço 
E vou a pé até encontrar 
Um caminho, o lugar 
Pro que eu sou. 

Eu não quero mais dormir 
De olhos abertos me esquenta o sol 
Eu não espero que um revólver venha 
explodir 
Na minha testa se anunciou 
A pé a fé devagar 
Foge o destino do azar 
Que restou 

E se você puder me olhar 
E se você quiser me achar 
E se você trouxer o seu lar 
Eu vou cuidar, eu cuidarei dele 
Eu vou cuidar 
Do seu jardim 
Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem 
dele 
Eu vou cuidar 
Eu cuidarei do seu jantar 
Do céu e do mar, e de você e de mim 

Eu não quero mais mentir 
Usar espinhos que só causam dor 
Eu não enxergo mais o inferno que me 
atraiu 
Dos cegos do castelo me despeço e vou 
A pé até encontrar 
Um caminho, o lugar 
Pro que eu sou 

Eu não quero mais dormir 
De olhos abertos me esquenta o sol 
Eu não espero que um revólver venha 
explodir 
Na minha testa se anunciou 
A pé a fé devagar 
Foge o destino do azar 
Que restou 

E se você puder me olhar 
E se você quiser me achar 
E se você trouxer o seu lar 
Eu vou cuidar, eu cuidarei dele 
Eu vou cuidar 

Saber Viver 
Cora Coralina. 

Não sei… 
se a vida é curta 
ou longa demais para nós. 
Mas sei que nada do que vivemos 
tem sentido, 
se não tocarmos o coração das 
pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 
colo que acolhe, 
braço que envolve, 
palavra que conforta, 
silêncio que respeita, 
alegria que contagia, 
lágrima que corre, 
olhar que sacia, 
amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo: 
é o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela 
não seja nem curta, 
nem longa demais, 
mas que seja intensa, 
verdadeira e pura… 
enquanto durar. 

 

https://www.letras.mus.br/titas/


 

 

Do seu jardim 
Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem 
dele 
Eu vou cuidar 
Eu cuidarei do seu jantar 
Do céu e do mar, e de você e de mim 

 
2- Escolha um trecho do texto escolhido: a Música dos titãs ou a Poesia de Cora Coralina e 

desenhe o que compreendeu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Ouça a música, em seguida escolha um trecho e fale como se fosse uma peça de teatro. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

4- Escolha um trecho da poesia e faça uma pequena cena do que compreendeu e apresente 
para seus familiares. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Material complementar: 
 
Improvisação e esquetes – Os barbixas.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCZbgt7KIEF_755Xm14JpkCQ >.Acesso em: 28 maio 
2020. 

https://www.youtube.com/channel/UCZbgt7KIEF_755Xm14JpkCQ

