
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Diversidade de gênero, racial, 
étnica, política, social e cultural. 

Habilidades: (GO-EF03AR19-C) Reconhecer a diversidade de gênero, racial, étnica, política, social e 
cultural, refletindo e dialogando sobre si mesmo e sobre o outro, a partir das experiências teatrais, e 
fazer registros verbais e/ou não verbais  por meio da oralidade, escrita, desenho, expressão corporal, 
audiovisual. 

 

Diversidade 

 
Disponível em: < https://novaescola.org.br/conteudo/1545/diversidade-etnico-racial-por-um-ensino-de-varias-cores >. Acesso em: 21 ago. 2020. 

Olá, vamos iniciar esta atividade falando um pouco sobre diversidade. Se pensarmos no Brasil, 

podemos imaginar uma diversidade bem grande em muitos sentidos: de gênero, racial, étnica, 

política, social e cultural. De gênero (masculino e feminino); étnico – racial (depende da origem da 

pessoa, se é originária dos indígenas, portugueses, africanos, além dos outros imigrantes europeus, 

árabes e asiáticos.); cultural (as diferenças nos costumes de uma sociedade, diferentes formas de 

vestir, de se expressar, nas manifestações religiosas, etc.); em relação a diversidade política, há 

vários partidos políticos, cada um defendendo os direitos da sociedade e, por fim, as diferenças 

sociais, que são as diferenças e valores de uma sociedade, inclusive diferença de classe social. Você 

pode saber mais sobre esses temas no material complementar. Agora vamos para as atividades.  

Atividade 1: Sabemos que muitas pessoas sofrem discriminação e preconceito por causa de suas 

diferenças, por causa da cor, do formato do olho, da crença, da opção sexual, homens que 

https://novaescola.org.br/conteudo/1545/diversidade-etnico-racial-por-um-ensino-de-varias-cores


 

 

discriminam mulheres, por serem indígenas, enfim, muitas pessoas acabam oprimindo as outras por 

elas fazerem parte dessa grande diversidade brasileira. Procure em jornais, livros, revistas, ou na 

internet, imagens de pessoas que sofrem opressão por serem de diferentes raças, etnias, sexo, 

classe social, ideologia política, etc., e cole aqui. Caso não encontre essas imagens, faça um 

desenho. Escolha pelo menos quatro diversidades para pesquisar.  

 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/11/violencia-sexual-contra-mulheres-e-parte-do-cotidiano-na-coreia-do-norte-diz-

ong.shtml>. Acesso em: 21 ago. 2020. 
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Atividade 2: Nesta atividade, você irá recriar as imagens acima, encenando, ou seja, reproduza em 

cena tudo o que você conseguiu visualizar nas imagens; se possível, crie uma história com essas 

imagens e crie uma cena, filme, tire fotos e encaminhe para o/o professor/a. Caso não consiga 

registrar por foto ou filmagem, faça desenhos, como se fosse uma história de gibi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material complementar: 

Disponível em: <https://blog.santosadvogadosassociados.com/diversidade-de-genero/>. Acesso em: 18 
ago. 2020. 
Disponível em:https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-composicao-etnica-populacao-
brasileira.htm#:~:text=Mostre%20aos%20alunos%20a%20diversidade,imigrantes%20europeus%2C%20%C3
%A1rabes%20e%20asi%C3%A1ticos.>. Acesso em: 18 ago. 2020. 
Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/1545/diversidade-etnico-racial-por-um-ensino-de-
varias-cores>. Acesso em: 19 ago. 2020. 
Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm>. Acesso 
em: 19 ago. 2020. 
Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/40302613/Diversidade-politica-no-Brasil>. Acesso em: 20 ago. 
2020. 
Disponível em: <https://prezi.com/bj55tylf_o1k/diversidade-social/>. Acesso em: 20 ago. 2020. 
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