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ATIVIDADE: TEATRO DE FORMAS ANIMADAS                                  

 

                             

CONTEÚDO 

 

 Vocês já ouviram falar de teatro de formas animadas? Ele é bem antigo. Tão antigo quanto a 

humanidade. Quando os homens se reuniam nas cavernas, acredita-se que eles faziam desenhos nas 

paredes e usavam sombras nas paredes para contarem uns aos outros sobre o seu dia, compartilharem 

histórias e também formas de manifestarem a sua religião. O teatro de formas animadas se utiliza de 

elementos diferentes: sombras, objetos, bonecos, máscaras. Chama-se teatro de formas animadas 

porque nós animamos (ou seja, damos vida) a objetos que são inanimados (ou seja, que não têm vida 

própria).  

 

 

 

FAZENDO TEATRO COM OBJETOS 

 

ATIVIDADES  

 

Semana 1 - de 18 a 22/05 

 

 Há vários grupos de teatro que contam as suas histórias com objetos. Assista aos vídeos abaixo 

para ver alguns exemplos: 

 

Rá Tim Bum: A história dos 3 porquinhos: https://www.youtube.com/watch?v=bW9535jL0O4  

 

Cia Truks: Uma galinha para brincar: https://www.youtube.com/watch?v=XdmsfwST3F4  

 



Cia Truks: O patinho feio https://www.youtube.com/watch?v=xxzhjv7q4qU  

 

Cia Truks: Trechos do espetáculo Zôo-ilógico https://www.youtube.com/watch?v=f5c4Gi1j8I4  

                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=N2vZR8hYl_Q  

 

Esparrama pela Janela: Aquele abraço https://www.youtube.com/watch?v=E6yaA7BVgKQ&t=28s  

 

Charles Chaplin: Dança dos pãezinhos https://www.youtube.com/watch?v=u4ru5qL4gSc  

 

Depois de assistir ao vídeo, escreva um pequeno comentário. Você já tinha visto alguma peça, filme ou 

vídeo parecido? O que você achou? O que mais te chamou a atenção? Você já fez alguma brincadeira 

parecida com essa? 

 

 

Proposta de Atividade -   Semana 2 – de 25 a 29/05 

  

 Agora é a sua vez! Faça um vídeo curto (grave na celular) usando como personagens os objetos 

que você tem na sua casa. Fique à vontade para usar a sua criatividade e para convidar alguém (que 

esteja ai na sua casa com você) para participar também. Faça o vídeo e mande até o final da semana. 
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