
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Sistemas da Linguagem: Festivais, mostras e demais eventos 
artístico-teatrais que compõem o cenário teatral internacional na atualidade. 

Habilidades: (GO-EF09AR43) Conhecer os festivais, mostras e demais eventos artístico-teatrais que 
compõem o cenário teatral internacional na atualidade, pesquisando folders, cartazes, banners, 
portais eletrônicos, sites e blogs de artistas e grupos teatrais internacionais, dialogando sobre as 
especificidades desses eventos: localização, histórico, modalidades teatrais e  espaços cênicos. 

           

Festivais/Mostras 
 

Quanto maior a amplitude do conhecimento em arte, especificamente em se tratando do teatro, 

mais bagagem cultural você terá para realizar sua leitura de mundo e ressignificação simbólica. 

Conhecer e saber o que está acontecendo mundialmente enquanto manifestação artística o levará a 

compreender os códigos, os signos e a representatividade de um povo. Para chegar a tal 

conhecimento, pode se utilizar os meios tecnológicos para uma pesquisa das principais 

manifestações artísticas no país. 

 

Atividade 1: Nesta atividade, você irá mapear as mostras, festivais e eventos ligados ao teatro, em 

todo o Brasil. Liste pelo menos 10 eventos e procure o banner ou folder desse evento e anexe na 

última folha deste documento. Atenção! Além da pesquisa via internet, você pode pesquisar com 

seus familiares ou pessoas que conhecem tais manifestações.  

1 - _______________________________________________________________________________ 

2 - _______________________________________________________________________________ 

3 - _______________________________________________________________________________ 

4 -_______________________________________________________________________________ 

5 - _______________________________________________________________________________ 

6 - _______________________________________________________________________________ 

7 - _______________________________________________________________________________ 

8 - _______________________________________________________________________________ 

9 - _______________________________________________________________________________ 

10 - ______________________________________________________________________________ 



 

 

 

Atividade 2: Após o mapeamento, escolha uma mostra ou festival de Goiás e faça uma análise da 

mesma, identificando as especificidades: como é, o que representa, o que simboliza, qual a 

importância. Faça uma análise do que é realmente brasileiro e quais as influências estrangeiras ela 

possui, caso possua. Em Goiás, até pouco tempo, havia vários festivais e mostras de artes cênicas, 

como: Festival TENPO de Porangatu; em Goiânia temos o Goiânia em Cena, o Festival de Teatro da 

FETEG, o Festival do Boneco, a Galhofada dentre outros.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Material complementar:  

Disponível em: <https://centrocultural.ufg.br/n/110877-festival-goiania-em-cena>. Acesso em 11 

maio 2020. 

Disponível em: >https://iconnectgyn.com/grupo-arte-e-fatos-da-puc-goias-apresenta-no-festival-

goiania-em-cena/>. Acesso em 11 maio 2020. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/festivalfeteg/>. Acesso em 11 maio 2020. 

Disponível em: <https://jornalhoraextra.com.br/noticias/3623-em-goiania-companhias-de-teatro-

se-apresentam-gratuitamente-dentro-do-xv-festival-da-feteg/>. Acesso em 12 maio 2020. 

Disponível em: <https://oquerola.com/2019/05/projeto-galhofada-volta-a-goiania-com-oficinas-e-

espetaculos-gratuitos/>. Acesso em 12 de maio 2020. 

Disponível em: <http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/t/teatro-festivais-de>. Acesso em 12 maio 

2020. 

Disponível em: <https://clube.gazetadopovo.com.br/noticias/outros/mostra-de-teatro-de-

bonecos/>. Acesso em 12 maio 2020. 
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Disponível em: <https://www.emaisgoias.com.br/quinta-edicao-do-festival-do-boneco-acontece-

de-17-a-23-de-maio-em-goiania/>. Acesso em 12 de maio 2020. 

Anexe aqui os banners e folders da atividade 1. 

Exemplo de banner: 

 
Disponível: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/38832>. Acesso em 11 de maio 2020. 
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