
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/_______. 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Sistemas da Linguagem: Festivais, mostras e demais eventos 
artístico-teatrais que compõem o cenário teatral internacional na atualidade. 

Habilidades: (GO-EF08AR43) Conhecer os festivais, mostras e demais eventos artístico-teatrais que 
compõem o cenário teatral internacional na atualidade, pesquisando folders, cartazes, banners, 
portais eletrônicos, sites e blogs de artistas e grupos teatrais internacionais. 
 

Festivais e mostras de teatro 

 Os festivais de maneira geral, em suas múltiplas possibilidades de manifestações, têm presença nos 

primórdios da humanidade sempre ligados a rituais e celebrações. O teatro durante tantos séculos 

encanta plateias nos mais distintos recantos do mundo, para o mais distinto público, com suas mais 

diversas linguagens. Seja o teatro tradicional, físico, a mímica, o teatro infantil, de sombras e outros 

mais, os espetáculos teatrais sempre acharam seus espaços em festivais, fomentadores e 

agregadores de valor para a linguagem artísticas. 

Os festivais de teatro sempre foram uma 

das ações mais importantes para a área 

ao redor do mundo. Foram eles que 

mantiveram viva a atividade teatral 

dando espaço para grupos e companhias 

teatrais, desde as profissionais até 

aquelas que estavam simplesmente 

começando algum trabalho, ou mesmo 

utilizando-se do teatro como uma 

ferramenta de estudo, como os festivais 

ou mostras de teatro universitário. 

A definição de festival é justamente uma “festa” que acontecem em um período de tempo 

demarcado em um determinado lugar, no qual vários tipos de expressões teatrais se apresentam 

sequencialmente intercaladas de debates, estudos, oficinas etc. no entanto, um festival não 

resume-se somente a esta definição, mais que uma celebração artística, com fins de expor trabalhos 
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realizados por grupos e companhias, um festival é antes de mais nada uma reflexão sobre a 

sociedade, suas relações e sua forma de comportamento. 

Atividades 

1 - Nesta atividade, você irá mapear as mostras, festivais e eventos ligados ao teatro, em todo o 

Brasil. Liste pelo menos 10 eventos e procure o banner ou folder desse evento e anexe na última 

folha deste documento. Atenção! Além da pesquisa via internet, você pode pesquisar com seus 

familiares ou pessoas que conhecem tais manifestações. 

1 - _______________________________________________________________________________ 

2 - _______________________________________________________________________________ 

3 - _______________________________________________________________________________ 

4 -_______________________________________________________________________________ 

5 - _______________________________________________________________________________ 

6 - _______________________________________________________________________________ 

7 - _______________________________________________________________________________ 

8 - _______________________________________________________________________________ 

9 - _______________________________________________________________________________ 

10 - ______________________________________________________________________________ 
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