
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

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

teatral. 

Habilidades: (GO-EF02AR40) Reconhecer a tríade básica do fenômeno teatral (ator/atriz, texto e 

plateia). 

 
TEATRO 

A ideia mais antiga do teatro é que ele é composto pelos três elementos principais que são: 

ator/atriz, texto e plateia. Sempre que fazemos uma peça, a fazemos para alguém, sem plateia, não 

há teatro, o ator sempre representa para alguém assistir. Geralmente as peças são baseadas em um 

texto, as vezes dramático, que é um texto feito para ser representado. Abaixo, segue um pequeno 

texto teatral – O Mágico de OZ. Leia ele e junte seus brinquedos e os transforme em personagens, 

crie e improvise uma apresentação teatral com esses personagens e apresente para as pessoas que 

vivem com você Peça para alguém gravar e enviar a filmagem para a(o) professor(a) ou tirar fotos e 

postar as imagens aqui. Para entender melhor sobre o assunto, veja os vídeos sugeridos abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=IVRUcr5Nou8 

https://www.youtube.com/watch?v=2vDzDlOWPXM 

Texto: TEATRO O MÁGICO DE OZ 

Disponível em: < https://www.aprenderebrincar.com/2013/03/texto-para-teatro-o-magico-de-oz.html  >. Acesso em: 5 mar.2020. 

 

NARRADOR  

Doroti é uma menina muito alegre... que adora brincar com seu cachorrinho... ela passa o dia 

inteiro brincando, correndo pra lá e pra cá! Um dia Doroti olhou para o céu e viu uma enorme 

tempestade chegando... ficou assustada, com muito medo... O vento foi tão forte que levou Doroti 

e seu cachorrinho para um lugar bem longe de sua casa... um lugar que ela não conhecia... De 

repente apareceu uma linda fada... 

https://www.youtube.com/watch?v=IVRUcr5Nou8
https://www.youtube.com/watch?v=2vDzDlOWPXM
https://www.aprenderebrincar.com/2013/03/texto-para-teatro-o-magico-de-oz.html


 

 

FADA 

Está perdida linda menina? O que está procurando por aqui?? 

DOROTI 

Estou perdida sim... quero voltar para minha casa... você pode me ajudar? 

FADA 

Procure o Mágico de Oz... siga o caminho de pedras amarelas... leve estes sapatinhos mágicos, você vai 

caminhar muito, eles te ajudarão a voltar para sua casa... 

DOROTI 

Então eu vou... 

NARRADOR 

Assim, Doroti seguiu o caminho de pedras amarelas... Quando de repente... viu um espalho... 

DOROTI 

Oi... espantalho! 

ESPANTALHO 

Oooiii... 

DOROTI 

Você falou comigo?? 

ESPANTALHO 

Sim... eu falei! Me ajude a sair daqui... Queria ter um cérebro para poder agradecer... 

DOROTI 

Então venha comigo... o Mágico de Oz poderá te dar um cérebro! 

NARRADOR 

Doroti e o espantalho seguiram o caminho... para encontrar o Mágico... De repente ouviram alguém pedindo 

ajuda... quem será??? 

HOMEM DE LATA 

Socorro! Socorro! Me tire daqui... estou enferrujado... 

DOROTI 

Como poderei te ajudar?? 

HOMEM DE LATA 

Passe um pouco de óleo... para desenferrujar... ufa!! Queria ter um coração generoso para agradecer... 

DOROTI 

Então venha conosco... vamos procurar o Mágico de Oz... ele poderá te dar um coração! 

NARRADOR 

Novamente continuaram a caminhar pelo caminho das pedras amarelas... No caminho, um leão atacou o 

cachorrinho de Doroti.. 



 

 

DOROTI 

Seu leão covarde!! Como você ataca um cãozinho tão indefeso? 

LEÃO 

É verdade... sou muito covarde! Tenho muito medo! Queria ser um leão corajoso... 

DOROTI 

Então venha... vamos procurar o Mágico de Oz... ele dará coragem a você... 

( Música) 

Quero minha massa cinzenta... Eu quero um coração... E eu ir pra casa... Queremos juntos cantar... até o fim 

sem parar... Queremos você... Mágico de Oz... 

MÁGICO DE OZ 

Alguém me chamou?? Quem são vocês? 

DOROTI 

Eu sou a Doroti... e quero voltar para minha casa... 

ESPANTALHO 

Sou o espantalho...queria ter um cérebro para saber agradecer... 

HOMEM DE LATA 

Eu sou o homem de lata... queria ter um coração para ser generoso... 

LEÃO 

E eu sou o leão... queria ser corajoso... 

MÁGICO DE OZ 

Darei um cérebro ao espantalho... Darei um coração ao homem de lata... Mas quanto a você menina... 

somente a fada poderá ajuda-la... siga seu caminho, assim a encontrará... 

NARRADOR 

Doroti e seus amigos continuaram caminhando... De repente viram a fada... 

DOROTI 

Que bom te encontrar!! Encontramos o Mágico de Oz... e ele disse que você pode me ajudar a voltar para 

minha casa... como faço agora?? 

FADA 

Ora... linda menina! Os sapatinhos que te dei são mágicos... bata três vezes no chão e faça seu pedido! 

NARRADOR 

Assim, começou um vento muito forte... que levou Doroti de volta para sua casa... 

 

 

 


