
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Modalidades teatrais 

Habilidades: (GO-EF03AR39) Reconhecer, apreciar por meio de sites, vídeos, fotografias, revistas 
especializadas, livros e apreciação de espetáculos, explorar e comparar diferentes modalidades 
teatrais, teatro de rua, pantomima, teatro musical, teatro de formas animadas – bonecos, sombras, 
objetos e máscaras,  na diversidade de espaços cênicos: rua, palco, teatro, escola, feiras, fazendo 
sínteses e registros verbais e/ou não verbais por meio da oralidade, escrita, desenho, expressão 
corporal, audiovisual. 

  

Modalidades teatrais 

Modalidades teatrais são as várias formas de se fazer teatro, como por exemplo: teatro de rua, 

pantomima, teatro musical, teatro de formas animadas (bonecos, sombras, objetos e máscaras), 

dentre outras. Exemplo:  Teatro de rua - a encenação é realizada na rua ou em outros espaços que 

sejam fora do teatro, a plateia pode ser formada pelas pessoas que estiverem passando na rua e 

tiverem interesse em assistir. Ela pode permanecer até o final da peça ou não, os atores ainda 

precisam conseguir improvisar de acordo com as interferências da rua, como: buzinas, conversas, 

criança chorando, bêbado passando no meio da cena, etc.  

 

 

Disponível em: <https://oigale.com.br/oficinas/> Acesso em: 09 nov. 2020. 

https://oigale.com.br/oficinas/


 

 

 

Pantomima: é a representação de uma história por meio de gestos, expressões corporais e faciais; na sua 

maioria acontece sem palavras, só com movimentos e sons.  

 

Disponível em: <https://br.freepik.com/vetores-premium/mime-personagem-de-desenho-animado-realizando-o-conjunto-de-

pantomima_4192270.htm>. Acesso em 10 nov. 2020. 

 

Teatro de máscaras: No teatro de máscaras, as expressões do rosto e as características principais 

das personagens são substituídas por máscaras; como as máscaras possuem características que 

permanecerão até o final do espetáculo, o olhar, os movimentos as falas se tornam muito 

importantes para indicar como a personagem está naquele determinado momento. 

 

Disponível em: <http://atuarviver.blogspot.com/2010/09/mascara-na-commedia-dellarte_12.html>.  Acesso em: 10 nov. 2020. 

https://br.freepik.com/vetores-premium/mime-personagem-de-desenho-animado-realizando-o-conjunto-de-pantomima_4192270.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/mime-personagem-de-desenho-animado-realizando-o-conjunto-de-pantomima_4192270.htm
http://atuarviver.blogspot.com/2010/09/mascara-na-commedia-dellarte_12.html


 

 

 

Teatro de formas animadas:  Entram nessa modalidade de teatro: o teatro de bonecos, de sombras, 

de objetos, enfim tudo o que é inanimado (não tem vida) e é utilizado para a representação. 

 

Disponível em: <https://www.ovale.com.br/_conteudo/viver/2019/04/77475-taubate-recebe-festival-internacional-de-teatro-de-sombras.html> . 

Acesso em 10 nov. 2020. 

 

Agora vamos para a atividade! 

Atividade 1: Assista aos vídeos e escreva: Em qual modalidade de teatro a representação do vídeo 

pertence.  

1 – Vídeo: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Spdk6rMVrsM>. Acesso em: 11 

nov. 2020. Resposta _______________________________________________________________ 

 

 2 – Vídeo: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iUy-BNkYxT4>. Acesso em: 12 nov. 

2020. Resposta: ____________________________________________________________________ 

 

3 – Vídeo: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fDQFE2pLZus>. Acesso em: 12 nov. 

2020. Resposta: ____________________________________________________________________ 

 

4 – Vídeo:  Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=ys5UGIvx3d8&list=PLxARqbVAhbcHRQMFRQ3Nw6JeVSFyPmC

za >. Acesso em: 12 nov. 2020. Resposta: ____________________________________________ 

 

https://www.ovale.com.br/_conteudo/viver/2019/04/77475-taubate-recebe-festival-internacional-de-teatro-de-sombras.html
https://www.youtube.com/watch?v=Spdk6rMVrsM
https://www.youtube.com/watch?v=iUy-BNkYxT4
https://www.youtube.com/watch?v=fDQFE2pLZus
https://www.youtube.com/watch?v=ys5UGIvx3d8&list=PLxARqbVAhbcHRQMFRQ3Nw6JeVSFyPmCza
https://www.youtube.com/watch?v=ys5UGIvx3d8&list=PLxARqbVAhbcHRQMFRQ3Nw6JeVSFyPmCza


 

 

Atividade 2: Veja o vídeo: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1LBm1M3DBNY>. 

Acesso em: 12 nov. 2020. Faça um desenho do que você entendeu dessa modalidade de teatro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material complementar:  

Disponível em: <http://www.agoracriticateatral.com.br/criticas/149/o-quadro-de-todos-juntos>. 

Acesso em: 11 nov. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-3Cr2WWXg6g>. Acesso em: 11 nov. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=1LBm1M3DBNY
http://www.agoracriticateatral.com.br/criticas/149/o-quadro-de-todos-juntos
https://www.youtube.com/watch?v=-3Cr2WWXg6g

