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PRÁTICA II
DISCIPLINA:

ARTES

TURMA:

6º ANO
DESCRIÇÃO

1.

INTRODUÇÃO

Personagens podem ter nomes ou não e podem ter qualquer tipo de personalidade. A palavra deriva de
personau, que, no grego, nomeava originalmente o orifício, no local da boca, nas máscaras de teatro, por onde
"personava" a voz dos atores. A mesma raiz etimológica deu origem à palavra pessoa.
2.

ATIVIDADE:
Criar um personagem teatral.

3.

SUGESTÃO DE MATERIAIS:




Papel e caneta para criar o perfil do personagem.
Maquiagem, figurino e adereços cênicos (óculos, peruca, dentadura de borracha, chapéu etc.)
para interpretá-lo.

4.

PROCEDIMENTOS:

a)

Aula 01 : O alunos devem criar um personagem fictício:












b)

Quem é? Quantos anos ele tem?
Onde nasceu, como era a família?
Altura, peso, alguma característica especial?
Como ela vive? Trabalha? Estuda?
Onde e como mora?
Quais são os assuntos do seu interesse?
Do que ele não gosta ou o que o deixa muito triste?
Alegre ou raivoso? Ambicioso, esnobe ou modesto?
Saúde?
Tenta impor suas opiniões?
É briguento e barraqueiro, ou tranquilo e persistente?

Aula 2 : Os alunos devem levar adereços para compor o personagem, depois fazer uma fotografia 3x4.

*Os adereços devem ser colocados sobre o uniforme escolar, não será permitida aos alunos a troca de roupas.
5.

REALIZAÇÃO DO TRABALHO:





O trabalho é individual, mas pode ser feito em grupos de até três alunos.
Serão disponibilizadas duas aulas para a confecção dos trabalhos: semanas de 01/07 e 08/07.
Os trabalhos que não forem concluídos durante as aulas devem ser finalizados em casa.

6.

CONCLUSÃO E ENTREGA:

Os alunos devem entregar o trabalho digitado e impresso, acompanhado da fotografia impressa no papel
fotográfico, colorida e no tamanho 10x15cm.
Atenção: Devem constar no verso do trabalho: nome e sobrenome do aluno, série, turma e unidade UP.
VALOR

DATA DE ENTREGA

12,0

Semana do dia 29/07

Os alunos dispõem de tempo para fazer os trabalhos em grupo em sala de aula. Caso haja
necessidade de complementação em casa, a tarefa é individual. A escola não orienta que os
alunos se reúnam fora do horário de aulas.
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