
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Histórias dramatizadas.  

Habilidades: (GO-EF01AR18-C) Desenvolver a multisensorialidade ao experienciar histórias 
dramatizadas, cultivando a percepção, o imaginário, a memória, a intuição, a reflexão, a emoção, a 
capacidade de simbolizar, o repertório real e ficcional. 

          
Histórias dramatizadas 

A arte de dramatizar histórias é um caminho muito lindo que nos  mostra  um momento  prazeroso 

e divertido de conhecer novos lugares, novos personagens e novos acontecimentos. E quando 

podemos ler as histórias dramatizando, tudo fica mais interessante, o que transforma as histórias 

em momentos de divertir e aprender.   A história dramatizada contribui com a formação de novos 

leitores. A contação de histórias e a teatralização da literatura infantil, com seus contos clássicos, 

poesias e  lendas é um tempo mágico, que permite não só à criança, mas também a todas as 

pessoas  “voarem” para longe nas páginas de um livro. Vamos ler uma linda história:  

Disponível em:< https://br.pinterest.com/pin/432345632977858817/>. Acesso em 30 abr. 2020. 
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Personagens (8): Narrador, Formiga, Neve, Sol, Nuvem, Parede, Rato e o Gato. 

Narrador – Certo dia, a formiguinha trabalhadeira, quando ia buscar uma semente para o seu 

celeiro de inverno, foi apanhada por um nevão e o seu pezinho ficou preso na neve. Muito aflita, ela 

pediu à neve: 

Formiga – Ó neve, tu és tão forte que o meu pé prendes! 

Neve – Mais forte do que eu é o Sol que me derrete! –  

(Diz a formiga, virando-se para o Sol): 

Formiga – Ó Sol, tu és tão forte que derretes a neve, que o meu pé prende! 

Sol – Mais forte do que eu é a nuvem que me tapa! 

Formiga – Ó nuvem, tu és tão forte que tapas o Sol, que derrete a neve que o meu pé prende! 

Nuvem – Mais forte do que eu é o vento que me empurra! 

Formiga – Ó vento, tu és tão forte que empurras a nuvem, que tapa o Sol, que derrete a neve que o 

meu pé prende! 

Vento – Mais forte do que eu é a parede que não me deixa passar! 

Formiga - Ó parede, tu és tão forte que não deixas passar o vento, que empurra a nuvem, que tapa 

o Sol, que derrete a neve que o meu pé prende! 

Parede – Mais forte do que eu é o rato que me fura! 

Formiga – Ó rato, tu és tão forte que furas a parede, que não deixa passar o vento, que empurra a 

nuvem, que tapa o Sol, que derrete a neve que o meu pé prende! 

Rato – Mais forte do que eu, é o gato que me come! 

Formiga – Ó gato, tu és tão forte que comes o rato, que fura a parede, que não deixa passar o 

vento, que empurra a nuvem, que tapa o Sol, que derrete a neve que o meu pé prende! 

Gato – Mais forte do que eu, é a mulher que me trata. 

Formiga – Ó mulher, tu és tão forte que tratas do gato, que come o rato, que fura a parede, que não 

deixa passar o vento, que empurra a nuvem, que tapa o Sol, que derrete a neve que o meu pé 

prende! 

Narrador - Então a mulher retirou cuidadosamente a patinha da formiga da neve e, assim, ela pôde 

ir para casa. 

Vamos criar! Vamos dramatizar! 

 



 

 

1- Experimente dramatizar A Formiguinha e neve utilizando objetos e brinquedos da sua casa para 

fazer os oito personagens. Depois escreva uma palavra que expresse o que você sentiu: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2- Use sua criatividade, desenhe os oito personagens da história A Formiguinha e neve, também crie 

um lindo cenário, e depois pinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material complementar: 
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