OER: Workshop
Atividade

Amizade
História: Amigos

| Técnica: Teatro de Fantoches

Grupo etário: 12-14 anos de idade

| Grupos de: 25 crianças

Duração: 90 minutos

| Tempo de preparação: 60 minutos

Tópico central:




O ciclo da água
A importância da água para os animais e criaturas aquáticas
O ciclo da vida

Material necessário:



Material útil para fazer os fantoches dos protagonistas (um girino, uma pulga de água, um
sapo)
Acesso à Internet para 8 grupos de 3 alunos

Os objetivos desta atividade são:




Narração – contar a história com fantoches
Criatividade – criar as próprias histórias com os protagonistas
Artes – criar os fantoches baseados em procura de informação na Internet

Competências narrativas a desenvolver:




Desenvolver competências narrativas utilizando fantoches
Fazer com que os alunos interpretem os papéis dos protagonistas
Desenvolver o conhecimento dos alunos sobre o ciclo da água
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Abordagem passo a passo:
1. O professor divide a turma em grupos de 3 e pede aos alunos para
procurarem na internet as fotos dos animais de água apresentados
2. Cada grupo recebe material para fazer um determinado animal.
3. Fazem fantoches dos protagonistas da história. Os alunos devem ter em
atenção que os fantoches devem ser manuseados, colocando as mãos lá
dentro
4. O professor pede aos alunos para pensarem no enredo da história.
5. O professor faz perguntas sobre os animais e criaturas aquáticas:
O que é que poderia acontecer com aqueles animais?
Eles são amigos ou inimigos?
6. Os alunos ouvem a história e comparam-na com as suas próprias ideias
7. Os alunos interpretam os seus papéis e desempenham os diálogos
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