
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial da brasileira. Vocabulários e repertório referente às 
diferentes linguagens artísticas. 

Habilidades: (GO-EF09AR34) Pesquisar, analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 
de culturas diversas, com foco no território nacional, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

           

20  de NOVEMBRO  
TEATRO COM CONSCIÊNCIA NEGRA  

       Ultrapassar as fronteiras do preconceito racial é conhecer e perceber a grande influência e 

contribuição que negros e negras proporcionaram para a Cultura de um modo geral.  O dia 20 de 

novembro, por exemplo, é uma data que simboliza a importância do desenvolvimento da 

Consciência Negra em todo o Brasil, sendo considerado feriado em algumas cidades do país. Essa 

passagem histórica é de grande importância para todos os brasileiros. Muitas escolas, nesta data, se 

mobilizam para mostrar o significado dessa data também através do Teatro.  Através do Teatro é 

possível trabalharmos o passado, o presente e o futuro. 

 

Disponível em: <https://blogs.diariodepernambuco.com.br/historiape/wp-content/uploads/2016/06/zumbi.jpg>. Acesso em: 09 nov. 2020. 
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Chegou a hora da atividade! Bora escrever! 

1- A partir do texto responda as questões:  

1.1. O Teatro é uma atividade consciente?   Justifique: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

1.2. É possível desenvolver a Consciência Negra através do Teatro?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.3. Quem pode participar de um Teatro sobre a Consciência Negra?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. MOMENTO DE DEBATE: Existe racismo no Brasil?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Criar um texto teatral sobre  Zumbi dos Palmares e a importância  do Dia  da  Consciência Negra a 

partir do link  abaixo:  

Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=clKYHUb6GFQ>. Acesso em: 09 nov. 2020. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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