2019 – ENSINO FUNDAMENTAL – 2º TRIMESTRE

PRÁTICA I
DISCIPLINA:

ARTES

TURMA:

7º ANO
DESCRIÇÃO

1.

INTRODUÇÃO

O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo das festas realizadas em homenagem a
Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas eram rituais sagrados, procissões e recitais que
duravam dias. Aconteciam uma vez por ano na primavera.
O teatro grego surgiu de um acontecimento inusitado: um participante dessa festa resolveu vestir uma
máscara, decorada com cachos de uvas, subiu em um tablado em praça pública, e disse: “Eu sou Dionísio!”.
2.

ATIVIDADE:

Montar um roteiro e apresentar um esquete teatral (peça teatral de curta duração, geralmente de caráter
cômico) com o tempo máximo de 5 min.
3.

SUGESTÃO DE MATERIAIS:



Papel e caneta para criar o roteiro. (Os alunos podem reproduzir uma cena de história em quadrinhos, um
conto de fadas etc).
Maquiagem, figurino e adereços cênicos (óculos, peruca, dentadura de borracha, chapéu etc) para
a interpretação.


4.

PROCEDIMENTOS:

a)

Aula 01: Os alunos devem criar um roteiro:
 Descrever os personagens.
 Escrever o roteiro (descrever as cenas e listar as falas dos personagens).

b)
Aulas 2 e 3: Levar adereços para caracterizar os personagens e encenar a peça.
*Os adereços devem ser colocados sobre o uniforme escolar, não será permitido aos alunos trocar de roupas.
5.

REALIZAÇÃO DO TRABALHO:





O trabalho pode ser feito individual ou em grupo de até cinco alunos.
Serão disponibilizadas três aulas para a produção e apresentação dos trabalhos: semanas de 27/06, 03/06
e 10/06.
Os roteiros devem ser finalizados, digitados e impressos em casa.

6.

CONCLUSÃO E ENTREGA:
Os alunos devem entregar o roteiro digitado e impresso, e a peça deve ser encenada durante a aula.

Atenção: Devem constar no trabalho: nome e sobrenome dos alunos, série, turma e unidade UP.
VALOR

DATA DE ENTREGA

10,0

Semanas do 10/06.

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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