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Olá crianças, tudo bem com vocês? 

Espero que estejam todos bem! 

Estamos com muita saudade de vocês e das nossas aulas, mas 
como ainda não é possível estarmos juntos presencialmente 
estamos enviando algumas atividades para vocês fazerem em 
casa: 

 

ATIVIDADE) Criação de personagem. 

Crie um personagem usando sua criatividade e imaginação! 

Você pode se inspirar em algum personagem já existente e que você 
goste muito! Mas acrescente novas características a sua criação. O 
seu toque pessoal vai fazer toda diferença! 

Abaixo iremos colocar alguns exemplos. Será importante você ser 
original e criar o seu próprio personagem ou se inspirar em algum 
que você goste. 

Primeiro passo: 

Faça um desenho dele (a) e lhe dê um nome. Diga quais são suas 
características principais, como ou onde ele (a) vive e o que faz. 

 Exemplo abaixo: 



 

(Você pode escrever em uma folha branca ao lado do desenho do 
seu personagem). Como no exemplo acima 

 

Segundo passo: 

Caracterização do personagem com maquiagem, acessórios ou 
figurinos (use o que você tiver em casa) 

Exemplo1 maquiagem:                                      Exemplo 2: 

 

                   

OBSERVAÇÃO: Se você não tem em casa maquiagem para pintura 
facial use maquiagem convencional ou não utilize!  

 

Figurino: 

Crie um figurino para o seu personagem com o que você tem em 
casa. Você pode utilizar lenços, lençóis, óculos, suas roupas e bolsas 



para ajudar na composição do figurino ou pode criar acessórios com 
materiais recicláveis. 

 

 

Exemplos de algumas ideias: 

 

      

 

    

 

Terceiro passo:  

Crie o corpo e a voz do seu personagem. Experimente diversas 
formas de caminhar, explorando cada parte de seu corpo! Modifique 
seu andar, sua postura, experimente criar gestos e crie manias para 
o seu personagem. 



Faça o mesmo com a voz experimentando diversas tonalidades: alto, 
baixo, sussurrando etc. Experimente brincar com a gravidade dos 
sons: fale mais grosso ou com a voz mais fininha até achar o ideal ! 

 

 

 

Quarto passo: 

Crie uma pequena cena com o seu personagem.  Você pode convidar 
alguém da sua família para fazer parte da história. Lembre-se de 
determinar as três unidades básicas do teatro como: lugar (onde se 
passa a história, o cenário onde tudo acontece), ação (drama; 
atividades do personagem em cena) e personagem. 

 

 

Quinto passo: 

Faça uma apresentação para seus familiares. 

Seja criativo (a) e se divirta! 

 

Abraço afetuoso dos professores! 

Lia e Alvim. 

 Qualquer dúvida entre em contato 
lia_alarcon@hotmail.com 



 

 


