
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Manifestações do teatro presentes em 
diferentes tempos, contextos e culturas. 

Habilidades: (GO-EF01AR18-B) Conhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 
presentes em diferentes tempos, contextos e culturas por meio de sites, vídeos, fotografias, revistas 
especializadas, livros e fruição de espetáculos. 

 

Manifestações Culturais no teatro 

Olá, estudante! Tudo com você!  

Você sabia que: 

A cultura brasileira é representada pelo conjunto de tradições, manifestações culturais, costumes, 

culinária e religião dos povos que viveram no país ao longo da história. Devido a um grande 

processo de mistura de etnias, o Brasil é um dos países com maior diversidade cultural do mundo. 

Na imagem abaixo você pode  ver algumas dessas manifestações culturais dos estados brasileiros:

Disponível em: < https://br.depositphotos.com/vector-images/manifesta%C3%A7%C3%B5es-culturais-do-brasil.html?qview=19462063>. Acesso em: 20 jun. 2020. 

De maneira simplificada, pode-se dizer que a formação cultural do Brasil é o resultado da mistura 

entre o índio, o negro e o imigrante europeu. Mas também vieram para o Brasil povos de outras 

https://br.depositphotos.com/vector-images/manifesta%C3%A7%C3%B5es-culturais-do-brasil.html?qview=19462063


 

 

nacionalidades, trazendo consigo suas tradições e costumes, contribuindo para essa enorme 

pluralidade. Assim podemos perceber que as manifestações culturais no teatro  são a expressão de 

um povo, de seus rituais e celebrações. Existem muitas manifestações culturais teatrais; Bumba 

meu boi ou boi-bumbá é uma festa do folclore popular brasileiro, com personagens humanos e 

animais fantásticos, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi.  Veja a 

imagem essa manifestação cultural teatral - Bumba meu Boi. 

 

Disponível em: < http://alente.com.br/2017/06/30/bumba-meu-boi/>.Acesso em: 20 jun. 2020. 

Agora é sua vez de produzir! 

1 - Depois de ler o texto e ver as imagens desta atividade, faça um lindo e colorido desenho sobre 

uma manifestação cultural de sua escolha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alente.com.br/2017/06/30/bumba-meu-boi/


 

 

2- Escreva qual é a sua manifestação preferida e explique por que: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3- Reúna a família e crie a sua história do Bumba meu boi com personagens humanos e animais 

fantásticos, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi.  

4- Depois de apresentar, escreva como foi a criação da história e quem participou: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Material complementar: 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=X6QWNyM6IHU>. Acesso em: 20 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=x0diuzQd770>. Acesso em: 20 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xjdG1sstZh8>. Acesso em 20 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=b_HYgu0ulSo>. Acesso em 20 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zjx0J7IL86M>. Acesso em 20 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=u288EmAWT3g>. Acesso em 20 jun. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Uu3eXXUsjNc>. Acesso em 20 jun. 2020. 
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