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Exercício 1
Fantoche, marionete ou marioneta, tem origem da palavra marionnette que na língua
francesa significa boneco (pessoa, animal ou objeto animado) movido por meio de cordéis
manipulados por uma pessoa oculta atrás de uma tela, num palco pequeno. Constitui-se numa
forma de entretenimento para adultos e crianças (Teatro de Marionetas).
1. Realiza um trabalho de pesquisa sobre a MARIONETA, em PowerPoint ou em Word,
cumprindo com as seguintes tarefas:
1. 1. Capa – Nome do Agrupamento, nome da disciplina, tema do trabalho, imagem, nome,
número, ano/turma;
1.2. Índice – Números das páginas e os assuntos (título de cada página). Esta deverá ser a
última página a construir;
1.3. Introdução – Breve texto em que explicas o que vais pesquisar e o que esperas aprender;
1.4. Desenvolvimento - Aqui vão aparecendo os títulos dos vários assuntos que vais falando,
como por exemplo:
1.4.1. Definição e breve história da Marioneta;
1.4.2. Identificação dos principais materiais/utensílios;
1.4.3. Tipos de marioneta e suas principais características;
1.4.4. Outras informações (utilidade, curiosidades, artistas). Ainda podes colocar
imagens de marionetas de diversos países para enriquecer o teu trabalho de pesquisa. Não te
esqueças que as marionetas estão ligadas ao Teatro. Também podes mencionar o Museu Da
Marioneta, em Lisboa;
1.5. Conclusão – Resumo do que aprendeste, se foi difícil ou fácil, se gostaste ou não, a
importância desta arte na vida das pessoas, entre outras coisas que consideres importante;

1.6. Bibliografia – Sites visitados, livros, manuais escolares ou outros documentos consultados;
1.7. Realiza o trabalho até dia 27 de março (data de entrega). Coloca o teu nome, ano/turma e
número. Envia em formato jpg ou pdf para o seguinte endereço electrónico
cosmicarolinaz@gmail.com . Podes entrar em contacto comigo se tiveres alguma dúvida ou
caso se justifique.

Para ajudar, podes recolher informação nas seguintes hiperligações:
https://pt.calameo.com/read/0004915771fca71e05ba6
https://www.museudamarioneta.pt/pt/
https://viver_com_o_teatro.blogs.sapo.pt/5279.html
No final não te esqueças de colocar a bibliografia. Aqui fica uma ajuda para o poderes fazer
corretamente:
https://pt.calameo.com/read/00099504520af033f583d

