
1º ano

Escola sem muros: 
em casa também se aprende ARTE 



Objeto do 
conhecimento:

Teatro de Objetos
Improvisação e faz de conta



A Professora de Arte 
Taciana Berthoud 

trabalha na EMEF Prof. Walter 
Thaumaturgo (Parque São Luiz)e 

preparou este material, em 
conjunto com a Prof. Fernanda 

Cabral (EPP) conforme a 
habilidade:

(EF01AR21SP) Exercitar a improvisação 
e o faz de conta, 

ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro.



Você sabe o que é o 
teatro de objetos?

Se eu disser que uma chaleira pode virar
uma Maria- fumaça e um saca-rolha
uma bailarina?

No mínimo, achariam que estou
delirando.

Pois bem, isso é possível no teatro de
objetos. São objetos prontos, daqueles
que temos em casa, tudo o que
precisamos fazer para esse teatro é usar
a imaginação! Fonte:

https://vaipraruamenino.wordpress.com/2012/09/04/conhecendo-a-arte-do-teatro-de-objetos/

https://circodebonecos.com.br/espetaculos/circo-de-coisas

Espetáculo Circo das Coisas, da Cia de Bonecos

https://vaipraruamenino.wordpress.com/2012/09/04/conhecendo-a-arte-do-teatro-de-objetos/
https://circodebonecos.com.br/espetaculos/circo-de-coisas


Uma tesoura (sem pontas) poderia ser um 
jacaré abrindo a boca enorme e… NHAC !!!!

Vamos pensar em algumas ideias?

Uma maçã vermelhinha poderia ser o 
coração corajoso de um bravo guerreiro.

Caixinhas vazias (de remédio, pasta de 
dente e muito mais) poderiam ser prédios 

altos de uma cidade movimentada.

E você, qual objeto 
consegue imaginar?



Vamos ver algumas historinhas?

Será que o papai ou a mamãe se lembram 
do programa Rá-Tim-Bum?

Assista a essas historinhas: 

● Rá-Tim-Bum: Contadores de Histórias -
A aranha, o grilo e o jacaré 
https://youtu.be/xfv4U0V2PCk

● Rá-Tim-Bum: Contadores de Histórias -
As cegonhas 
https://youtu.be/p9ivpQT0ZdE

https://youtu.be/xfv4U0V2PCk
https://youtu.be/p9ivpQT0ZdE


Agora é a sua vez!

Escolha objetos que tenha na sua casa e crie uma 
história para eles.

Você pode contar para as outras pessoas que moram 
com você.

Se puder, grave sua história ou tire foto do objeto e 
publique nas redes sociais com a hashtag

#escolasemmuros



“O significado das coisas não está nas coisas em si, 
mas sim em nossa atitude com relação a elas.

Antoine de Saint–Exupéry



http://bit.ly/2X9RQ9U
http://bit.ly/2X9RQ9U

