
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

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

Habilidades: (GO-EF03AR41) Pesquisar e explorar os elementos concretos que, inter-relacionados à 
interpretação dos atuantes, compõem uma cena, esquete ou espetáculo teatral: cenário, figurino, 
maquiagem, adereços, objetos de cena, iluminação, sonoplastia. 

 

Elementos concretos que compõem um espetáculo teatral 

 
Disponível em:< https://www.prariopreto.com/noticia/sesc-rio-preto-recebe-lsquo-pouca-roupa-rsquo-o-mais-antigo-palhaco-da-cidade/2783>. Acesso em: 15 

set. 2020. 

Olá, um espetáculo teatral é composto por muitos elementos; um deles é o ator/atriz, mas existem outros 

mais concretos como: cenário, figurino, maquiagem, adereços, objetos de cena, iluminação e sonoplastia. O 

cenário é o lugar da encenação; o figurino é a roupa que as personagens usam; a maquiagem é a pintura 

(geralmente na face) que caracteriza a personagem; pense no palhaço, por exemplo, a maquiagem dele é 

bem marcante. Os adereços são todas as coisas que complementam tanto o figurino quanto a personagem, 

como: chapéu, leque, bengala, relógio, etc.; os objetos de cena são aqueles que não fazem parte do cenário, 

como por exemplo: uma bola, um telefone, uma flor, um sino, etc.; já a iluminação é a parte da luz, que 

pode ser colorida ou não, pode ser feita de vária formas, uma luz que pega todo o palco, um, ou mais focos a 

depender da necessidade; já a sonoplastia é todo recurso sonoro utilizado no espetáculo, ela pode ser som 

mecânico, percussão corporal, gravação, ou utilização de instrumentos musicais. Agora vamos para as 

atividades! 

Atividade 1: Veja as figuras abaixo e marque com um ( X ) as que compõem um espetáculo teatral. Escreva 

abaixo da imagem a qual elemento teatral ela pertence. Veja o exemplo: 

https://www.prariopreto.com/noticia/sesc-rio-preto-recebe-lsquo-pouca-roupa-rsquo-o-mais-antigo-palhaco-da-cidade/2783


 

 

   

(   X   ) Objeto de cena (carrinho) 

Disponível em:< http://www.caleidoscopio.art.br/cultural/teatro/teatro-contemporaneo/tadeusz-kantor-cena.html >. Acesso em 15 set. 2020. 

 

Disponível em: <https://fotospublicas.com/campinas-tera-teatro-com-

capacidade-para-mais-de-1200-pessoas/>. Acesso em 14 set.. 2020 

(      ) __________________________________ 

Figura 1 

 

Disponível em:< Disponível em: https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/teatro   

>. Acesso em 15 set.. 2020. 

(       )___________________________________ 

Figura 2 

 

Disponível em: < https://modafeminina.biz/maquiagem/maquiagem-

artistica >. Acesso em 15 set.. 2020 

(      ) __________________________________ 

Figura 3 

 

Disponível em: < http://www2.recife.pe.gov.br/node/290260 >. Acesso em 15 set.. 

2020 

(      ) __________________________________ 

Figura 4 
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Disponível em: < https://trajedecenaseminario.wordpress.com/edicoes-

anteriores/ii-siep-figurino-2013-bio-palestrantes/ >. Acesso em 15 set.. 

2020 

(      ) __________________________________ 

Figura 5 

 

Disponível em: < https://www.sescpe.org.br/2018/02/02/carnava-tema-oficina-

aderecos-sesc-belo-jardim/  >. Acesso em 15 set.. 2020 

 

(      ) __________________________________ 

Figura 6 

 

 

Atividade 2: Agora busque peças de roupas e adereços em sua casa e monte o figurino de uma personagem; 

tire foto e poste aqui e escreva quem é o personagem e quais suas características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Material complementar: 

Disponível em: <http://www.caleidoscopio.art.br/cultural/teatro/teatro-contemporaneo/tadeusz-kantor-

cena.html>. Acesso em: 16 set. 2020. 
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