
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto de Conhecimento/ Conteúdo: Processos de Criação: Jogos tradicionais/ populares, jogos 
dramáticos e jogos teatrais. 

Habilidades: (GO-EF03AR20-A) Desenvolver a atenção, a percepção, a imaginação, a capacidade 
de improvisação e de interpretação por meio de jogos teatrais, dramáticos, 
tradicionais/populares. 

Olá turminha! Vamos conversar e aprender! 

 

Disponível em: < https://br.depositphotos.com/stock-photos/personagens-infantis.html?filter=all&qview=40585197>. Acesso em 22 abr. 2020 

 

Você sabia que: 

Brincadeira: É um espaço de aprendizagem, de imaginação e reinvenção da realidade. Desde muito 

cedo, as crianças envolvem-se em diferentes brincadeiras. 

Improvisação: É um teatro todo, ou parcialmente, baseado na técnica de improvisar, ao invés de se 

basear em um texto. A técnica consiste em o ator interpretar algo que não foi previamente escrito 

e/ou elaborado. 

https://br.depositphotos.com/stock-photos/personagens-infantis.html?filter=all&qview=40585197


 

 

Jogos tradicionais /populares: São atividades lúdicas, recreativas e culturais praticadas por crianças, 

jovens e adultas, independentemente do estatuto ou da classe social a que pertencem.  

 Jogos Teatrais: É o termo utilizado em português para designar qualquer estrutura de jogo que 

possa ser utilizado no teatro.  

Jogo dramático: É aquela atividade que não possui   apenas a intenção de exibição para “plateia”. 

Esse tipo de jogo refere-se à brincadeira na qual a criança experimenta papéis sociais do seu meio 

cultural (mãe, filho, doutor, professor, bombeiro, etc.). 

Vamos construir um brinquedo e começar a brincadeira: 

Brinquedo: Fantoche 

Material: 

Meia de sua preferência, retalhos coloridos, tesoura sem ponta, botões, linha, agulha e lã.  

Modo de fazer: 

Comece separando todos os materiais que você vai utilizar no processo de como fazer fantoches de 

meia. Com ajuda de um adulto. Vire a meia do avesso. Ainda pelo avesso, alinhave a ponta da meia 

e puxe, para franzir. Arremate a linha e corte-a. Para enfeitar o seu fantoche, crie boca, nariz, 

cabelos com a lã colorida e costure, cole olhos. Depois de pronto é só brincar muito! De um nome 

ao seu fantoche!  

Sobre a confecção do fantoche, saiba mais em:   

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sBVaiYzGjnE>. Acesso em 22 abr. 2020. 
 

 
Disponível em: <  https://br.depositphotos.com/stock-photos/fantoches-de-meias.html?filter=all>. Acesso em 22 abr. 2020. 
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