
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

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 multissensorialidade 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 
 

Dramatizar histórias é viajar no universo da imaginação e da poesia, as cenas teatrais são compostas 

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

quem  aprecia a história dramatizada. Vamos conhecer a historia  Margarida Friorenta, de Fernanda 

Lopes Almeida, e fiquemos atentos para que possamos abrir nosso coração para história tão singela.  

 
Disponível em: <  https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcR5xfpeOYkouA7k5eJECBu1GBvoxiCKG_0ssK2JkUmevboHVkom&usqp=CAU  >. Acesso em 28 abril .2020. 

MARGARIDA FRIORENTA 

Era uma vez uma margarida em um jardim. 
Quando ficou de noite a margarida começou a tremer. 
Ai passou a Borboleta Azul. A borboleta parou de voar. 

- Por que você está tremendo? 
- Frio! 

- Oh! É horrível ficar com frio! E logo em uma noite tão escura! 
A Margarida deu uma espiada na noite. E se encolheu nas suas folhas. 

A Borboleta teve uma ideia: 
- Espere um pouco! E voou para o quarto de Ana Maria. 

-Psiu, acorde! 
- Ah? É você, Borboleta? Como vai? 
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- Eu vou bem. Mas a Margarida vai mal. 
- O que é que ela tem? 

- Frio, coitada! 
- Então já sei o remédio. É trazer a Margarida para o meu quarto. 

- Vou trazer já. A Borboleta pediu ao cachorro Moleque: 
- Você leva esse vaso para o quarto da Ana Maria? 

Moleque era muito inteligente e levou o vaso muito bem. Ana Maria abriu a porta para eles. 
E deu um biscoito para Moleque. 

A Margarida ficou na mesa de cabeceira. Ana Maria se deitou. Mas ouviu um barulhinho. 
Era o vaso balançando. A Margarida estava tremendo! 

- Que é isso? 
- Frio! 

- Ainda? Então já sei! Vou arranjar um casaquinho para você. 
Ana Maria tirou o casaquinho da boneca. Porque a boneca não estava com frio nenhum. E vestiu o 

casaquinho na Margarida. 
- Agora, você está bem. Durma e sonhe com os anjos. 

Mas quem sonhou com os anjos foi Ana Maria. 
A Margarida continuou a tremer. Ana Maria acordou com o barulhinho. 

- Outra vez? Então já sei. Vou arranjar uma casa para você! 
E Ana Maria arranjou uma casa para Margarida. 

Mas quando ia adormecendo ouviu outro barulhinho. Era a Margarida tremendo. 
Então Ana Maria descobriu tudo. 

Foi lá e deu um beijo na Margarida!!! 
A Margarida parou de tremer. 

E dormiram muito bem a noite toda. 
No dia seguinte Ana Maria disse para a Borboleta Azul: 

-Sabe Borboleta? O frio da Margarida não era frio de casaco não! 
E a Borboleta respondeu: 

- Ah! Entendi! 
 
 

1- Desenhe a parte que mais gostou da história:  

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1- Escolha, dentre seus brinquedos, os personagens da história “Margarida Friorenta” e encene 

a história. Se possível, filme com o celular ou fotografe. 
 
Referência:  
 
Almeida, Fernanda Lopes de. A margarida Friorenta. Coleção Passa Anel. 25ª edição. 2008. 
 
Material complementar: 
 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Fvq9XR7nzGo >. Acesso em 28/04/2020. 
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