
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Dramaturgia infantil. 

Habilidades: (GO-EF02AR42) Conhecer, por meio da interatividade e da leitura coletiva, obras da 
dramaturgia infantil de Maria Clara Machado, Marieta Telles Machado, Monteiro Lobato, Fátima 
Ortiz, Tatiana Belinky, Vladimir Capella, Lúcia Benedetti. 

 

Dramaturgia infantil 

Olá, estudante! Tudo bem com você? 

 

 Hora de pensar: 

 

1-   Você  sabe  o  que é  Teatro? 

2-   Você já foi ao Teatro? 

3- Você  já assistiu a um Teatro ? 

 

Você sabia que: 

 

Dramaturgia é considerada a composição e representação de um texto, uma peça dramática. Quem escreve 

peças teatrais, chama-se dramaturgo. Mas a dramaturgia não é considerada apenas como os textos 

dramáticos, envolve também a música, a poesia, imagens, etc. 

 

1- As crianças também podem fazer um Teatro de verdade. 

2- O Teatro pode ser feito através da escolha das histórias que cada um já ouviu, contadas pelos papais,  

mamães,  avós e assim por diante. 

3- O Teatro pode ser feito de várias maneiras  graças ao poder de imaginação de cada um. 

4- A música, a dança, a pintura, as fantasias (figurinos), os gestos, ajudam a fazer um Teatro bem bonito. 

5-  No Teatro as crianças e os adultos falam textos decorados. 

6-  Muitos textos de Teatro podem ser encontrados em uma  biblioteca. 

7-  Teatro a gente também aprende brincando. 

 



 

 

Agora é sua vez de produzir! Vamos brincar de fazer Teatro! 

 

1- Com a ajuda de uma familiar crie uma história, sobre sua escola, sua família ou sobre seus amigos: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2- Desenhe a história que você criou os personagens, o cenário e as ações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Depois de escrever e desenhar sua história, crie uma cena com  ela e mostre para alguém de sua 

casa:. 

 

Material complementar: 

Disponível em: < https://conceito.de/dramaturgia>. Acesso em: 09 set. 2020. 
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