
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

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

Habilidades: (GO-EF02AR41) Reconhecer e explorar os elementos concretos que, inter-relacionados à 
interpretação dos atuantes, compõem um espetáculo teatral: cenário, figurino, maquiagem, adereços, 
objetos de cena, iluminação, sonoplastia. 

 

Elementos concretos que compõem um espetáculo teatral 

Você sabe o que é um  ELEMENTO  TEATRAL? 

 
Disponível em:  < https://i.pinimg.com/originals/47/55/d9/4755d9e880dafce4b01bbe3be761ab23.jpg >. Acesso em: 29  set. 2020. 

 

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 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 várias formas, uma luz 

que pega todo o palco, um ou mais focos a depender da necessidade; já a sonoplastia é todo 
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recurso sonoro utilizado no espetáculo, ela pode ser som mecânico, percussão corporal, gravação, 

ou utilização de instrumentos musicais. Em uma sala de aula, por exemplo, existem vários 

elementos que são muito importantes para que as aulas aconteçam (cadeiras, mesas, quadro, 

uniforme, mochilas, giz, caderno, caneta, lápis, papel, livros e etc.). Os elementos que compõem um 

espetáculo teatral podem ser vários e são muito importantes para entendermos uma cena. Um dos 

elementos que geralmente encontramos numa cena de Teatro, por exemplo, é o CENÁRIO, o 

cenário é o lugar da encenação. Através dele, as pessoas que estão assistindo conseguem entender 

melhor sobre o lugar onde  cada cena está acontecendo. O cenário de um(a) estudante, por 

exemplo, pode ser  a sala de aula, o pátio  da escola, a secretaria, a cantina,  o prédio da escola  e 

etc. 

Hora de produzir! Leia e responda: 

a)  A nossa casa, a nossa escola, as ruas, as praças, os restaurantes, também  podem servir de 

cenário?         (   )  SIM       (   ) NÃO 

b) Você gosta do cenário das festinhas de aniversário?  _________________________________  

c) O cenário de uma cozinheira é a: _________________________________________________ 

d) O cenário de um Professor  poderá ser: ____________________________________________ 

2- Que tal agora  desenhar um  CENÁRIO  que você acha  legal?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material  complementar: 

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

kantor-cena.html>. Acesso em: 29  set. 2020. 


