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ARTE

Vestindo a máscara,
se inspirando em Hamlet!
Compreendendo um texto
de Shakespeare
Clique aqui

M A P A
M E N T
A L
Vamos começar por aqui?
Realize a autoavaliação:

A máscara neutra
Jogo teatral

Representar Hamlet e o fantasma do
seu pai.
Reconhecer a importância da máscara
neutra para o teatro.

Agora, acompanhe os
passos 1 a 4 para realizar o
desafio final!
Clique aqui

Um palco para a imaginação!

Um príncipe muito famoso
Surpresas de Hamlet!
Pesquisar sobre Hamlet,
um dos personagens mais
famosos de Shakespeare.
Clique aqui

Peças e palcos

Clique aqui

Palcos elisabetanos

O cenário também é imaginário
A nossa casa é o palco!

Conhecer uma peça de Shakespeare e
encenar em casa.

Ser ou não ser, eis a questão!

Hamlet "jovem"

Palco para a imaginação

Conhecer as funções do palco do Globe
Theatre.

@artedfisicaspe

Palcos atuais

Clique aqui

Ver um exemplo de adaptação de
Hamlet para o público jovem.
Conhecer diferentes palcos, a
partir do palco elisabetano.
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