
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto de Conhecimento/ Conteúdo: Elementos da Linguagem: Tríade básica do fenômeno 
teatral. 

Habilidades: (GO-EF01AR40) Conhecer a tríade básica do fenômeno teatral, ator/atriz, texto e 
plateia. 

Olá turminha! Vamos ler e aprender! 

Disponível em: < https://pt.calameo.com/read/005668876df4a2d6f9187>. Acesso em: 23 abr. 2020. 

 

Você sabia que: 

Ator ou Atriz: É aquela  pessoa que representa um personagem de teatro, filmes e ou novelas. 

Texto dramático: É uma história criada a partir do diálogo entre os personagens.  

Personagens: É a representação de  uma atriz e ator no teatro, filmes e ou novelas. 

Plateia de teatro: São as pessoas que assistem a um espetáculo teatral. 

Sobre teatro, saiba mais em:    https://www.coladaweb.com/artes/teatro 

 

 
 

 
Lili vive no mundo do faz de conta... 

Faz de conta que isto é um avião. 

Zzzzuuu... 

Depois aterrissou em piquê e virou trem. 

Tuc tuc tuc tuc... 

Entrou pelo túnel, chispando. 

Mas debaixo da mesa havia bandidos. 

Pum! Pum! Pum! 

O trem descarrilou. 

E o mocinho? 

Onde é que está o mocinho? 

Meu Deus! onde é que está o mocinho?! 

No auge da confusão, levaram Lili para cama, à força. 

E o trem ficou tristemente derribado no chão, 

fazendo de conta que era mesmo uma lata de sardinha. 

 

Mario Quintana. 

in Lili Inventa o Mundo 

https://pt.calameo.com/read/005668876df4a2d6f9187
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_(biologia)
https://www.coladaweb.com/artes/teatro


 

 

A história acima Lili inventa o mundo, escrita por Mário Quintana apresenta o papel que a 

imaginação tem na vida da criança e as varias possibilidades que se abrem a partir das brincadeiras. 

Agora que você já conhece os elementos do teatro e já leu o texto acima, responda: 

1- Qual é o nome da história? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- Escreva o que aconteceu com a latinha de sardinha na história Lili inventa o mundo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3- Seja criativo faça o desenho da história Lili inventa o mundo e depois pinte! 
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