
 

 

TEATRO – AULA  01 

 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo Habilidades 

Matrizes Estéticas e Culturais: 
● Patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial da brasileira 
 

● Vocabulário e repertório relativos às diferentes 
linguagens artísticas. 

 

(GO-EF06AR34) 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. 
 
(GO-EF07AR34) 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. 

Categoria: Juvenil – 6º e 7º Anos do Ensino Fundamental. 

Tempo previsto: 1h/a  

Recursos Materiais: Textos e vídeos aqui disponíveis, Textos impressos, computador ou celular com 
acesso à internet. 

Avaliação: Analisar a participação de cada estudante observando o interesse ao longo do processo de 
trabalho. Verificar sua capacidade de reflexão, criatividade e expressão. E se conseguiram a 
apropriação do conhecimento sobre a pesquisa dos autores e autoras goianas escolhidas, se 
colaboraram nas discussões, trouxeram proposições construtivas e pertinentes mostrando 
entendimento sobre o tema trabalhado.  

 

 

 

 



 
 

 

Você conhece os escritores do seu estado? 

 

Sabemos que a literatura além de muitas coisas é também uma forma de se expressar artisticamente 

através das palavras. Dentro dela podemos observar várias categorias ou o que podemos chamar de gêneros 

literários, como o conto, e é dele que vamos falar na aula de hoje. Mais especificamente dos contos de 

nossa região, dos Contos Goianos! 

Você provavelmente já deve ter aprendido com seu professor de Português que o conto nada mais é 

do que uma curta história que na maioria das vezes fala sobre temas como fantasias, folclore, vivências 

do dia a dia, etc. Em nossa região podemos identificar vários autores que no decorrer de nossa história 

se destacaram por exaltar o estado de Goiás e falar de nosso povo de maneira única e real.  

Contos Goianos  

 

Uma característica muito marcante dos contos que foram e continuam sendo produzidos aqui é a forma 

como ele é focado em nossos costumes, na maneira como nos vestimos, 

comemos, nos relacionamos com o outro e falamos. Temos como 

exemplo maior a grande poetisa, dramaturga, doceira, contista e 

contadora de história, Cora Coralina, que nasceu e cresceu na Cidade de 

Goiás, onde se estabeleceu em sua casinha da ponte às margens do Rio 

Vermelho. Ela foi a responsável por levar a cultura goiana para várias 

partes do mundo por conta de seus livros de contos publicados, sendo 

um deles em 1985, que se chamava: "Histórias da Casa Velha da Ponte”.  

 

CURIOSIDADES SOBRE CORA CORALINA: 

- Lançou seu primeiro livro já idosa, aos 79 anos. 

- Seu nome verdadeiro era Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. 

- Ao todo ela publicou 5 livros, sendo 4 deles ainda viva. 

- Quando tinha 52 anos tentou ser vereadora na cidade de Andradina. 

- Era uma doceira de mão cheia e muito famosa por seus dotes culinários. 

 

Atividades:  



 
 

 

Atividade 1:  

Agora é sua vez! Depois de saber um pouco mais da história da autora goiana, Cora Coralina, assista 

ao vídeo no link abaixo, sobre sua vida e obra: 

Disponível em: <[https://www.youtube.com/watch?v=5lBNSENiqFk]> Acesso em 10 de fev. 2022. 

Obs: Professor, analise os textos e vídeos antes de apresentá-los. Oriente os estudantes a observarem 

os vídeos sobre os diferentes meios, equipamentos culturais e espaços de circulação da literatura 

goiana. Explore os possíveis espaços de sua localidade também. Algumas perguntas podem aparecer 

no decorrer da apreciação e da conversa, elas são importantes para a percepção do conhecimento 

musical do estudante. Após a apreciação das imagens e vídeos, solicite que os estudantes relatem os 

momentos que consideram mais importantes das atividades seguintes.  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

OBS: Se possível, amplie a proposta, apresentando autoras, autores e as tradições da sua cidade. 

Neste plano de atividades a(o) professor(a) tem total liberdade para trabalhar com qualquer autor ou 

autora de sua comunidade ou até mesmo outro autor ou autora de nosso estado. Lembre-se apenas de 

realizar um estudo sobre a vida e obra deste autor(a) e/ou peça para que os educandos possam fazer 

esta pesquisa. Ao final desta investigação escolha um conto deste autor(a) para realização das 

atividades seguintes. É indispensável que os estudantes tenham o conto escolhido impresso. 

 

 

 

Atividade 2:  

O conto “Os Meninos Verdes”, de Cora Coralina, conta a história de pequenos seres vindos de outro 

https://www.youtube.com/watch?v=5lBNSENiqFk


 
 

 

planeta, que um dia aparece no seu quintal. A personagem cria um vínculo muito forte com esses novos 

amigos e passa a cuidá-los como se fossem seus filhos. Leia o conto por completo no link abaixo; após 

isso, faça de conta que você é um desses meninos verdes e responda às seguintes questões, como se 

vivesse na pele aquela história:  

Disponível em: <https://contobrasileiro.com.br/os-meninos-verdes-conto-de-cora-coralina/> Acesso 

em 10 de fev. 2022. 

Quem são os personagens que te acompanham durante o conto? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Onde a história acontece?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Onde ela começa ou termina?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Qual seria o papel como menino verde no desenrolar da história?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Atividade 3:  

Após conhecermos um pouco mais a respeito da Literatura de nossa região, sobre a história de Cora 

Coralina e termos lido um conto dela e respondido questões a partir dele, hora de ir pra AÇÃO!  

Agora que você respondeu às perguntas acima e já se localizou melhor, pense com a cabeça de um 

menino verde e crie 3 pequenas cenas para apresentar aos colegas. Essa cena que irá criar não poderá 

ter fala, apenas corpo e gestos. Nelas você deverá mostrar: como esse personagem acorda, como ele 

come, e como vai dormir.  

 

 

 

Veja o vídeo abaixo como referência. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=m-sljqTBzyQ>  Acesso em 10 de fev. 2022. 

Aos professores:  

https://contobrasileiro.com.br/os-meninos-verdes-conto-de-cora-coralina/
https://www.youtube.com/watch?v=m-sljqTBzyQ


 
 

 

Presenciais: Organize um espaço amplo e arejado para a realização das atividades para que assim os 

estudantes possam se movimentar com tranquilidade, coloque uma música e peça para se espalharem 

pelo espaço, faça um breve aquecimento. A partir daí oriente para irem criando a cena de forma 

individual e assim terem tempo de explorarem cada uma delas, coloque também uma música para 

auxiliar a criação e oriente que não existe certo nem errado, apenas a criação individual deles. Ao final 

peça para que apresentem as cenas para a turma e converse com ela como foi esse processo de criação 

e movimentação e quais sensações tiveram.  

 

Sugestão musical: Grupo Vida Seca Afrobeatcoin - Ao Vivo. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=0oxV9gp6ndU>. Acesso em 10 de fev. 2022. 

 

On-line: Se as aulas estiverem acontecendo de forma remota, oriente que os alunos filmem a cena 

criada que desenvolverem e também façam um relato das sensações que tiveram e enviem para você. 

Referências e materiais complementares:  

BRITTO, Clóvis Carvalho; SANTOS, Robson dos. Representações sociais do 

<http://www.hispanista.com.br/artigos%20autores%20e%20pdfs/286.pdf>  Acesso em: 05 jan. 2022. 

VASCONCELLOS, Eliane; Precursoras da Literatura Goiana. REVISTA UFG. Disponível em: < 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/08_PRECURSORASDALITERATURAGOIANA.pdf >. 

Acesso em 06 jan. 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=0oxV9gp6ndU
http://www.hispanista.com.br/artigos%20autores%20e%20pdfs/286.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/08_PRECURSORASDALITERATURAGOIANA.pdf

