
 

 

ATIVIDADE ARTE – (TEATRO) 
Nome:  Data: ___/___/_______ 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

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

Habilidades: (GO-EF05AR18-C) Desenvolver a multisensorialidade ao ver, ouvir, criar e contar 
histórias dramatizadas e outras narrativas, exercitando a percepção, o imaginário, a memória, a 
intuição, a reflexão, a emoção, a capacidade de simbolizar, o repertório real e ficcional, refletindo 
sobre a construção dos enredos, reconhecendo os elementos teatrais envolvidos. 

 

Histórias dramatizadas 

 
Disponível em: < https://canaldoensino.com.br/blog/10-sites-para-encontrar-e-baixar-historias-infantis-de-graca >. Acesso em: 12 abr. 2022. 

Dramatizar histórias é desenvolver a multisensorialidade, cultivar a percepção, o imaginário, a 

memória, a intuição, a reflexão, a emoção e a capacidade de simbolizar, a partir do universo da 

imaginação e da poesia.  As cenas teatrais dramatizadas são compostas de histórias pessoais, 

literárias, poéticas, musicais, e mexem com a emoção de quem dramatiza e de quem aprecia a 

história dramatizada. Utiliza-se a dramatização para ampliar o universo linguístico e artístico dos 

estudantes constituindo várias temáticas para exploração da oralidade, da escrita e da expressão 

artística, além de apresentar a conscientização empreendedora por meio da atitude das 

personagens. 

https://canaldoensino.com.br/blog/10-sites-para-encontrar-e-baixar-historias-infantis-de-graca


 

 

Atividade: 
 
Hoje você vai vivenciar uma “História dramatizada”?  
Segue algumas sugestões para produzir seu próprio espetáculo: 
1– Escolha uma história do seu interesse, pode ser conhecida ou não: 
 
2– Leia a história em voz alta, quantas vezes desejarem, observando atentamente as ilustrações do 
livro: 
 
3- Faça uma lista das personagens envolvidas na história: 
 
4– Em grupo escolham os colegas da sua sala que irão interpretar cada personagem: 
 
5– Criem “figurinos” para cada personagem utilizando: tecidos, papéis e/ou objetos, usando sua 
imaginação e criatividade. 
 
6– Criem maquiagens para cada personagem: 
 
7– E finalmente, depois de tudo pronto podem dramatizar a história escolhida explorando as falas, 
as emoções de cada personagem: 

 

Para a consolidação desse tipo de trabalho é necessário percorrer algumas etapas, dessa 

forma, as principais são: 

 

 

1- Escolha do tema e sua viabilidade de inserção na modalidade de trabalho. 

 

2- Composição dos grupos. 

 

3- Estabelecer um objetivo a ser alcançado com a apresentação da dramatização. 

 

4- Formação e elaboração do roteiro de acordo com cada grupo, tais como definição do tipo 

da peça, produção de textos, fala dos personagens, diálogos entre outros componentes 

relacionados. 

 

5- Confecção do cenário, das roupas, instalação de som, luz dentre outros recursos 



 

 

audiovisuais que se julgam necessários. 

 

6- Ensaio/Apresentação. 

 

7- Apresentação do teatro com a participação de todos os alunos e preferencialmente com a 

presença de pessoas de outras salas e professores. 

 

 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/pesquisar?q=Dramatiza%C3%A7%C3%A3o 

 

 

 

 

 

 

Material complementar: 

 


