2019 – ENSINO FUNDAMENTAL – 2º TRIMESTRE

PRÁTICA II
DISCIPLINA:

ARTES

TURMA:

8º ANO
DESCRIÇÃO

1.

INTRODUÇÃO

Um cenário é o conjunto de elementos físicos ou virtuais que decoram o palco com cores, texturas,
mobiliário e pequenos objetos cênicos, simulando um ambiente real em uma apresentação. Os elementos
ajustados em cena têm como finalidade passar informações ao público sobre a época, classe social, lugares e
tantos outros aspectos da história.
O cenário é composto pelos objetos e pelos elementos visuais que irão compor a cena. O cenário é o que
colocamos em um espaço de cena já definido e que irá dialogar com o trabalho dos atores para a construção
da cena.
Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é a técnica de organizar todo o espaço onde
as ações dramáticas são encenadas. A cenografia é parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra
o espaço/tempo materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e
transforma o espaço cênico.
2.

ATIVIDADE:
Criar uma maquete de cenário teatral.

3.

SUGESTÃO DE MATERIAIS:








Caixa de sapato.
Papéis coloridos.
Revista para recortar.
Materiais recicláveis ou pequenos objetos.
Pincéis, flanela para limpar.
Tinta guache de cores diversas.

4.

PROCEDIMENTOS:

Os alunos devem fazer uma maquete do cenário de uma das peças teatrais listadas abaixo, usando uma
caixa de sapato.
Lista de peças
1)

Auto da Compadecida - Ariano Suassuna.

2)

Ópera do Malandro - Chico Buarque.

3)

O grande circo místico - Chico Buarque.

4)

Os Saltimbancos - Chico Buarque.

5)

Orfeu da Conceição - Vinícius de Morais.

6)

Romeu e Julieta - William Shakespeare.

7)

Rei Lear - William Shakespeare.

8)

Vestido de Noiva - Nelson Rodrigues.

9)

Bonitinha, mas ordinária - Nelson Rodrigues.

10) Viúva, porém honesta - Nelson Rodrigues.
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5.

REALIZAÇÃO DO TRABALHO:





O trabalho pode ser feito individual ou em grupo de até cinco pessoas.
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 apresentar a maquete finalizada.

Atenção: Devem constar no verso do trabalho: nome e sobrenome dos alunos, 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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