
 

 

  ATIVIDADE ARTE - TEATRO  

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto de Conhecimento/ Conteúdo: Processos de Criação: Trabalho colaborativo, coletivo e 
autoral. Elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Habilidades: (GO-EF05AR20) Investigar e experimentar as possibilidades do trabalho colaborativo, 
coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, ampliando 
o repertório corporal a partir da exploração da teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano e 
extra cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Jogos Teatrais 

Os jogos possibilitam o experimentar, é um momento lúdico que aguçamos nossos sentidos, 

imaginação, atenção, nos permitimos vivenciar. Por meio dos jogos aprendemos limites, formas de 

resolver, objetivos a serem atingidos, aprendemos a lidar com perdas, ganhos por meio de regras 

do jogo. Nesse sentido Spolin (2010) pontua que nos jogos teatrais são trabalhados três pontos 

essenciais de todo jogo teatral. O foco: coloca o jogo em movimento, faz parte do jogo, permanecer 

no foco gera energia e concentração para o jogo. Instrução: é uma frase de impacto que faz com 

que o jogador (estudante) se mantenha no foco e deve guiar para o foco. Avaliação: não é 

julgamento. Não é crítica. É uma oportunidade para que o jogador (estudante) emita sua opinião, 

avalie apenas o que acabou dever. É com esses pontos essenciais que vamos trabalhar nos jogos 

propostos. 

 

Fonte: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/a__uIuQR9YI-yqYGArcBiVp1MC4sCLZL_qqlim9ff_NKO_wcTpMIU9sceDpbjIWC3dDs8spUlIWraOOZ-o-

Zhtq8KQHjg0OokR4egC91LSjeLrEnfsP9vmAFB-6uu5xThVLdWpLBtqui9cMCgbhpxLn7rdmLnDQQaV8 

 

Observação: Os jogos devem ser realizados juntamente com familiares ou responsáveis.  

Vamos jogar!! 

Observando os 

três pontos 

essenciais para 

jogo.  

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/a__uIuQR9YI-yqYGArcBiVp1MC4sCLZL_qqlim9ff_NKO_wcTpMIU9sceDpbjIWC3dDs8spUlIWraOOZ-o-Zhtq8KQHjg0OokR4egC91LSjeLrEnfsP9vmAFB-6uu5xThVLdWpLBtqui9cMCgbhpxLn7rdmLnDQQaV8
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/a__uIuQR9YI-yqYGArcBiVp1MC4sCLZL_qqlim9ff_NKO_wcTpMIU9sceDpbjIWC3dDs8spUlIWraOOZ-o-Zhtq8KQHjg0OokR4egC91LSjeLrEnfsP9vmAFB-6uu5xThVLdWpLBtqui9cMCgbhpxLn7rdmLnDQQaV8


 

 

Jogo 1 – Quem iniciou o movimento – A13 

FOCO: Tentar ocultar do jogador (estudante) do centro quem inicia o movimento. 

DESCRIÇÃO: Os jogadores permanecem em círculo. Um jogador sai da sala enquanto os outros 

escolhem alguém para ser o líder, que inicia os movimentos. O jogador que saiu é chamado de 

volta, vai para o centro do círculo e tenta descobrir o iniciador dos movimentos (mexendo as mãos, 

batendo os pés, balançando a cabeça etc.). O líder pode mudar de movimentos a qualquer 

momento, mesmo quando o jogador do centro estiver olhando para ele. Quando o jogador do 

centro descobrir o iniciador, dois outros jogadores são escolhidos para assumir seus lugares. 

INSTRUÇÃO: (Apenas se o líder não trocar de movimento com frequência suficiente). Iniciador, 

troque de movimento quando tiver chance! Jogadores, prestem atenção na mudança, não deixem o 

iniciador sozinho! 

AVALIAÇÃO: Nenhuma. 

Jogo 2: Três Mudanças - A14. 

FOCO: No outro jogador, para ver onde foram feitas mudanças. 

DESCRIÇÃO: Divida o grupo em pares. Todos os pares jogam simultaneamente. Os parceiros se 

observam cuidadosamente, notando o vestido, o cabelo, os acessórios etc. Então, eles viram de 

costas um para o outro e cada um faz três mudanças na sua aparência física: eles dividem o cabelo, 

desamarram o laço do sapato, mudam o relógio de lado etc. Quando estiverem prontos, os 

parceiros voltam a se olhar e cada um tenta identificar quais mudanças o outro fez. 

INSTRUÇÃO: Jogadores, mantenham a atenção. 

AVALIAÇÃO: Perceber se os jogadores estão atentos. 

Após realizar os jogos: 

1 – Faça um desenho de como se sentiu realizando os jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 – Pesquise. Quem é Viola Spolin: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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