
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Imitação, jogo simbólico, ressignificação 
de objetos e fatos. 

Habilidades: (GO-EF02AR21) Exercitar a imitação e o jogo simbólico, explorando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de 
músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

           

Imitação 
 

 
 

Disponível em: < https://br.freepik.com/vetores-premium/ilustracao-em-vetor-de-conjunto-de-desenhos-animados-de-animais-fofos_2531488.htm> 

Acesso em: 01 jun. 2020. 

 

Mas o que é imitar? Quantas vezes você já calçou o sapato do pai ou usou o batom da mãe, fazendo 

os mesmos gestos que eles, falando igual eles falam? Isso é a arte da imitação que é muito utilizada 

no teatro. Imitar é a arte de observar e reproduzir da forma mais parecida possível o que se está 

sendo observado.  Como pode ser visto no vídeo do link que segue: Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=jIUqUHJEpCc>. Acesso em: 01 jun. 2020.  

Nesta atividade você fará a imitação de um ou mais animais. É interessante que muitos personagens 

tenham seu corpo inspirado no corpo do animal.  

Atividade 1: Observe seu animal de estimação, como ele anda, quais músculos ele movimenta, 

como ele come, como dorme, como caça, como brinca, como fica bravo, como fica com medo. 

https://br.freepik.com/vetores-premium/ilustracao-em-vetor-de-conjunto-de-desenhos-animados-de-animais-fofos_2531488.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jIUqUHJEpCc


 

 

Observe ainda os tipos de sons que ele faz. Grave na memória e tente fazer igual. Filme e tire fotos 

das diferentes posições que você conseguir imitar e cole aqui ou encaminhe para o/a professor/a ou 

coloque no grupo de Whatsapp, se tiverem. Caso você não tenha animal de estimação, assista em 

vídeos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2: Agora que você reproduziu o animal do jeito que ele é, vamos dificultar um pouco. 

Pense em humanizar esse animal, colocá-lo como se fosse humano com as características principais 

dos animais, andando e agindo como se fosse humano. Isso acontece muito em filmes de animação; 

caso tenha dificuldade, assista e tente fazer igual. Imagine se seu cachorro andasse de duas patas, 

se lavasse vasilha, como isso seria, tente fazer e crie seu personagem. Filme e tire fotos do 

personagem que você criou pela imitação e cole aqui ou encaminhe para o/a professor/a ou 

coloque no grupo de Whatsapp, se tiverem. Caso você não tenha animal de estimação, assista em 

vídeos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material complementar: 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KpiLgKIEELE>. Acesso em: 01 jun. 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpiLgKIEELE

