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Teatro 

Olá, queridos alunos e responsáveis, que saudade de estarmos todos juntos, espero            
que estejam bem, um cuidando do outro. 

Nesse momento vamos usar o tema teatro, com ele você vai ser convidado a pensar               
sobre o fazer artístico e experimentar a arte de uma maneira que você também se               
divirta e aprenda ao mesmo tempo, O teatro como conhecemos hoje e a arte de               
interpretar surgiu há muito tempo atrás no século VI a.C, na Grécia Antiga, mas é               
preciso frisar que essa manifestação se encontra presente nos seres humanos           
desde a pré-história, pois possuímos maneiras distintas de comunicação, a          
interpretação e a imitação é uma delas. No Brasil o teatro do Amazonas é um dos                
mais importantes, foi inaugurado em 1896, e se tornou um símbolo cultural e             
arquitetônico. 

 

Teatro Grego 
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 Teatro Amazonas 

A linguagem do teatro nos permite a experimentar outras realidades, histórias que             
nos levam ao mundo da imaginação do faz de conta, do era uma vez. Podemos               
transformar qualquer lugar em um teatro e improvisar uma almofada pode virar            
palco, brinquedos podem ser platéia, um papel virar cenário e você pode criar             
bonecos para contar uma história da sua imaginação, narrar uma já existente ou             
criar uma interpretação de um fato histórico. Com criatividade vamos criar uma            
história usando alguns elementos do teatro: 

Personagem 

É quem atua na história, normalmente é uma pessoa, mas pode ser um animal, um 
ser fictício ou um objeto, que possuem características como baixa, alta, forte, tem 
cabelo claro, olhos escuros, tem personalidade tranquila, nervosa. 

Figurino  

É a roupa usada por um personagem, de acordo com o contexto da história. 

Cenário 

Lugar onde passa a história, é importante que o cenário combine com as cenas 
apresentadas pelos atores 
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Palco 

É o espaço físico ou imaginário para apresentação de artista em peça, dança, 
grupos musicais e outros. 

Platéia 

Conjunto de espectadores, extensão do palco onde é disponibilizado acentos para o 
público. 

Cortina 

Peça, geralmente em tecido que fica na frente do palco, se abre no início e se fecha 
no fim do espetáculo 

Agora que você conheceu alguns elementos do teatro vamos criar um teatro bem 
legal com os personagens e o cenário com papel, cola, tesoura, lápis de cor ou 
canetinha para colorir. 

1. Desenhe seu personagem em uma folha de papel, pinte e recorte em volta 
como no exemplo: 
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2. Cole um suporte para manipular (  pode ser espeto de bambu, galho de 
árvore, lápis, pincel, rolinho de papel)  

 

 

3. Em um folha separada desenhe o cenário, você pode usar brinquedos ou 
objetos como elementos do cenário. 
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 4. Prepare a platéia e deixe a imaginação rolar solta criando cenas, lembre-se 
que uma história tem começo, meio e fim. 

    

● O QUE FAZER QUANDO TERMINAR A ATIVIDADE? 

TODOS OS ALUNOS DEVERÃO GUARDAR A ATIVIDADE EM CASA, POIS USAREMOS NA 
ESCOLA QUANDO ESTIVERMOS JUNTOS! GUARDEM AS ATIVIDADES DE ARTES JUNTAS, E 
ORGANIZADAS POR DATA.  

QUEM TIVER ACESSO À INTERNET, PODERÁ ENVIAR UMA FOTOGRAFIA DO DESENHO PARA O 
E-MAIL: flaminioarte@gmail.com 

OBSERVE DIREITINHO O ENDEREÇO DO E-MAIL E ESCREVA CORRETAMENTE, POIS SE 
ESTIVER ERRADO O PROFESSOR NÃO RECEBERÁ A ATIVIDADE. 

ATENÇÃO:  ANTES DE ENVIAR, CERTIFIQUE-SE QUE A FOTO ESTÁ BEM NÍTIDA. TENTE 
ENQUADRAR BEM O SEU DESENHO! NO CAMPO “ASSUNTO” DO E-MAIL COLOQUE O TÍTULO DA 
ATIVIDADE, NOME DO ALUNO E TURMA 

 


