
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Diversidade de gênero, racial, 
étnica, política, social. 

Habilidades: (GO-EF08AR38-A) Reconhecer a diversidade de gênero, racial, étnica, política, social e 
cultural, refletindo e dialogando sobre si mesmo e sobre o outro, a partir das experiências teatrais, e 
fazer sínteses e registros verbais e/ou não verbais por meio da oralidade, escrita, desenho, 
expressão corporal, audiovisual, entre outras formas, valorizando as diferentes identidades, 
discutindo preconceitos e ampliando o pensamento crítico. 

 

Diversidades: Hoje é dia de Maria 
 

 

 
Disponível em: < https://seriepix.net/images/series/banner/id-1318-1401818859.jpg >. Acesso em: 21 set. 2020. 

 

Sinopse de Hoje é dia de Maria  

 

               Hoje é Dia de Maria é uma minissérie brasileira produzida e exibida pela Rede Globo de 

11 a 21 de janeiro de 2005, em 8 capítulos, com criação, direção e roteiro assinados por Luiz 

Fernando Carvalho e colaboração de Luis Alberto de Abreu e Carlos Alberto Soffredini, a partir de 

uma seleção de contos retirados da oralidade popular brasileira, recolhidos pelos escritores Câmara 

Cascudo, Mário de Andrade e Sílvio Romero. 
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             Comparada a outro trabalho do diretor, Lavoura Arcaica, por ter uma linguagem inovadora 

na televisão, chamou a atenção da crítica e do público pela linguagem diferenciada, teatral e lúdica 

e por transpor o universo de cultura popular para uma sofisticada produção televisiva, sem tirar sua 

autenticidade.  A minissérie teve uma sequência, intitulada Hoje É Dia de Maria - Segunda Jornada.  

Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Hoje_%C3%89_Dia_de_Maria>. Acesso em: 21 set. 2020. 

 

ATIVIDADES 

1 - Esta obra reúne várias manifestações da Cultura Popular Brasileira; são elas: 

A)  Balé, Futebol, Halloween, Cantoria de Viola e Folia de Reis; 

B) Bonecos de Mamulengos, Catira e Banda de Heavy Metal; 

C) Carimbó, Música Sertaneja Universitária, Stand Up Comedy; 

D) Cantigas de Roda, Literatura de Cordel e Bonecos de Mamulengos  

E) Street Dance, Zouk, Canto Gregoriano e Ópera. 

 

               2-  Esta é a versão Teatro-Musical de Hoje é Dia de Maria encenada dentro do teatro. 

                     Observe a imagem abaixo e responda: Quais são elementos básicos do Teatro? 

 

Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=23667 >. Acesso em: 21 set. 2020. 

A) Sambista, Enredo, Rainha da Bateria e Escola de Samba; 

B) Quadrilheiro, Festa Junina, Fogos de Artifício e Fogueira; 

C) Efeitos especiais, Animadores de Festa, Baile Funk; 

D) Ator, Texto, Cenário, Sonoplastia, Maquiagem, Figurino, Palco e Plateia;   

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavoura_Arcaica
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3 - “...chamou a atenção da crítica e do público pela linguagem diferenciada, teatral e lúdica e por transpor o 

universo de cultura popular para uma sofisticada produção televisiva, sem tirar sua autenticidade...” 

 

 
Disponível em: < http://luizfernandocarvalho.com/app/uploads/2017/09/3-serie-hoje-e-dia-de-maria-diretor-luiz-fernando-carvalhocs-121251-1.png 

>. Acesso em: 21 set. 2020. 

 A série Hoje é dia de Maria nos conduz ao entendimento que a personagem protagonista, Maria, caminha 

pela vasta geografia cultural tipicamente brasileira. Passou em lugares conhecendo e apreciando a cultura 

popular das regiões. Pensando assim, a obra faz referência as várias manifestações culturais brasileiras, 

principalmente aquelas que são passadas de geração a geração. Mais conhecidas como: 

A) Forró, Xuliado, Baião, Pau de Sebo, Boi Carijó e Galinha Pintadinha; 

B) Livro popular, Renda, Passa anel, Atirei o pau no gato e Funk; 

C) Lenço de Fita, Boi-Bumbá, Xaxado, Congada, Calunga e Carimbó;  

D) Catira, Samba, Sertanejo, Funk, Mamãe eu quero, Singela  

E) Nenhuma das anteriores  

 

Material complementar:  

Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Hoje_%C3%89_Dia_de_Maria >. Acesso em: 21 set. 

2020. 

Disponível em: < http://luizfernandocarvalho.com/projeto/hoje-e-dia-de-maria/ >. Acesso em: 21 

set. 2020. 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=L3urTrYUuYw&list=PLP4Fez4mZuippzdyHmYnq4JPakovhp-

tu&index=11  >. Acesso em: 21 set. 2020. 

http://luizfernandocarvalho.com/app/uploads/2017/09/3-serie-hoje-e-dia-de-maria-diretor-luiz-fernando-carvalhocs-121251-1.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hoje_%C3%89_Dia_de_Maria
http://luizfernandocarvalho.com/projeto/hoje-e-dia-de-maria/
https://www.youtube.com/watch?v=L3urTrYUuYw&list=PLP4Fez4mZuippzdyHmYnq4JPakovhp-tu&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=L3urTrYUuYw&list=PLP4Fez4mZuippzdyHmYnq4JPakovhp-tu&index=11

