
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Materialidades: Elementos concretos que compõem 
um espetáculo teatral. 

Habilidades: (GO-EF05AR26-A) Pesquisar, adaptar, construir e explorar figurinos, 
cenários, objetos cênicos, adereços, maquiagem e outros elementos concretos do fazer 
teatral. 

 

Elementos concretos do espetáculo teatral: Sonoplastia. 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <  https://evsportugal.pt/wp-content/uploads/2018/06/sound.png>. Acesso em: 03.set.2020. 

 

A sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas e/ou as 

emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros ajudando a envolver o público na 

construção de imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados 

ao que acontece na cena, o sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. 

O sonoplasta é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e sons de um espetáculo teatral. 

Elementos do Teatro. Disponível em: < https://slideplayer.com.br/slide/14180450/ >.  Acesso em:  

01 set. 2020. 

 

1- Vamos contar história utilizando sonoplastia?   

a. Escolha uma das lendas abaixo. 

b. Escolha quais sons que farão parte da contação da lenda; escolha o som dos 

personagens e das ações que acontecem na lenda. 

https://evsportugal.pt/wp-content/uploads/2018/06/sound.png
https://slideplayer.com.br/slide/14180450/


 

 

c. Os materiais a serem utilizados podem ser sons de panela, colheres, caixas, assobios, 

músicas cantadas por você,  sons que você pode gravar, como porta batendo, barulho de 

folhas secas, barulho de água ou qualquer outro som que ajude a compor a contação da 

lenda. 

d. Após escolher os sons, peça ajuda de um responsável, para gravar a contação da lenda e 

os sons. 

e. Gravando só áudio: enquanto você conta a lenda em voz alta, a pessoa responsável que 

irá te ajudar fará os sons escolhidos por você.  

f. Finalizada a gravação, ouça a contação da lenda com sonoplastia. 

 

Obs.: Caso o estudante seja surdo, para cada som escolha uma cor e a história deve ser sinalizada 

em Libras. Em um vídeo, para representar a diferença do som muda-se a cor na filmagem; pode ser 

feita com papel colorido na frente da câmera que está filmando o estudante, enquanto ele sinaliza a 

história. O estudante pode optar em contar uma outra história que ele goste. 

 

 

A 

Lenda do guaraná é uma lenda 

da região Norte que conta a 

origem desse fruto. 

Tudo aconteceu quando o 

deus da escuridão, que tinha 

inveja de um indiozinho cheio 

de qualidades, transformou-se 

em serpente para atacar o 

menino que estava na floresta 

colhendo frutos. 

 

Depois de morto, Tupã 

mandou plantar os olhos da 

 

A Lenda Ubuntu é africana e 

ensina a importância da 

cooperação, através de uma 

brincadeira proposta por um 

antropólogo a um grupo de 

crianças de uma tribo na 

África. 

A brincadeira consistia em 

correr para apanhar um cesto 

de frutas que havia sido 

deixado embaixo de uma 

 

 

 

 

 

A Lenda do João-de-barro, 

que tem origem na região Sul, 

revela a origem dessa espécie 

de ave, conhecida pelo ninho 

que faz parecido com um 

forno de barro. 

 

Segundo a lenda, um índio 

pediu a mão da índia mais 

bonita da tribo em casamento. 

O pai da moça exigiu uma 

prova do amor do rapaz, ao 



 

 

criança para que deles 

nascesse um fruto que desse 

energia às pessoas, o que 

explica o fato de a frutinha do 

guaraná parecer um olho. 

árvore; o mais rápido ficaria 

com o cesto. 

 

Mas, à largada, as crianças 

começaram a correr de mãos 

dadas e, ao serem 

questionadas do motivo desse 

comportamento, disseram 

“Ubuntu”, que significa "Sou 

quem sou porque somos todos 

nós", e explicaram que 

ninguém poderia ficar feliz 

enquanto os outros 

estivessem tristes. 

que ele disse que ficaria nove 

dias em jejum. 

 

Assim, para impedir que o 

índio comesse ou bebesse, ele 

foi amarrado num couro, 

tendo sido desenrolado nove 

dias depois. 

 

Os outros índios pensavam 

que o encontrariam morto, 

mas ao retirar o couro, o índio 

saiu a cantar para a sua amada 

e se transformou num pássaro. 

O mesmo aconteceu com a 

índia que, juntos e felizes, 

construíram uma bela casa 

para viver. 

59 Mitos e lendas do Brasil e do Mundo. 
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Contação de histórias com sonoplastia. 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=gzzbqoUE9tQ >. Acesso em: 03 set. 2020. 
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