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ARTE 

 

Linguagem: Teatro 

Objetos do conhecimento: Processos de criação. 

 

O Caramujo e a Saúva 
Palavra Cantada 

 
Caramujo que mora em Ubatuba, 
escreveu uma cartinha pra saúva. 

A saúva respondeu com um desenho. 
Caramujo coloriu com muito empenho. 

 
Caramujo que mora em Ubatuba, 
escreveu uma cartinha pra saúva. 
E assim, continuaram sem parar, 

desenhando e ouvindo tchá-tchá-tchá. 
 

Na segunda desenharam o gavião, 
na terça um jacaré com seu bocão, 
na quarta foi o polvo de oito patas, 

na quinta um canguru com três gravatas, 
na sexta dois marrecos barulhentos, 
no sábado dois touros rabugentos, 

domingo foi a vez do chipanzé. 
 

Depois foi tudo igual de marcha ré. 
E pra poder fazer de marcha ré, 

 
no domingo desenharam o chipanzé, 
no sábado dois touros rabugentos, 
na sexta dos marrecos barulhentos, 

na quinta um canguru com três gravatas, 
na quarta foi o polvo de oito patas, 
na terça um jacaré com seu bocão, 

segunda eles pintaram o gavião, 
 

Caramujo que mora em Ubatuba, 
escreveu uma cartinha pra saúva. 

A saúva respondeu com um desenho. 
Caramujo coloriu com muito empenho. 

 
Caramujo que mora em Ubatuba, 
escreveu uma cartinha pra saúva. 
E assim, continuaram sem parar, 

desenhando e ouvindo tchá-tchá-tchá. 
 

Fonte:vagalume.com.br/palavra-cantada/o-caramujo-e-a-sauva.html acesso em 29/07/2020  
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Se for possível, ouça a música interpretada pela dupla Palavra Cantada e tente fazer a 

coreografia disponível em: https://youtu.be/PSndVnSYfHM 

 

1- Observando a letra da música, explique do que se trata a canção? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2- Se você escrevesse uma carta para alguém hoje, quem seria essa pessoa? E qual seria o 

assunto da carta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3- Circule o nome de todos os animais presentes na letra da canção. 

   

4- Vamos brincar de mímica? Convide seus familiares para a brincadeira e faça um sorteio 

entre os animais que serão imitados de acordo com a música. 

Caramujo Polvo 

Saúva  Marreco  

Gavião  Touro 

Jacaré Chipanzé 

 

5- Agora, para ficar ainda mais divertido, crie cenas imitando os animais em cenas improváveis, 

utilizando o teatro de mímica.  

a) Um cachorro caminha tranquilamente pela praça quando vê um gato e o abraça. 

b) Um jacaré prestes a comer um peixe no rio perde um dente. 

c) Um pássaro saindo do ninho, tropeça e cai no chão. 

d) Várias formigas em fileira em direção ao formigueiro, e de repente uma volta 

correndo e todas a seguem. 

https://youtu.be/PSndVnSYfHM
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e) Um boi bravo em direção a uma pessoa encurralada, pisa em um sabonete e 

escorrega. 

Crie outras possibilidades utilizando o teatro de mímica com cenas e divirta-se com sua Família. 

Observação importante: Durante a atividade 5, as pessoas não precisam adivinhar apenas verificar 

se as encenações estão completas de acordo com a ideia inicial. 

Mímica 

A mímica é uma forma de expressão na qual são utilizados gestos, movimentos corporais e 

mudanças de fisionomia muito expressivos sem a utilização da fala e conseguindo expor ideias 

e situações. Sua história começa no teatro da antiga Grécia e se prolonga até os dias de hoje. 

A mímica é utilizada como forma de diversão e como expressão artística pelos mímicos. Como 

diversão existem diversas brincadeiras e jogos onde uma ou mais pessoas fazem mímica para 

que os outros descubram alguma ideia, palavra ou termo previamente escolhido. Já o teatro de 

mímica pode ajudar a perder a timidez, desenvolver e priorizar a noção do trabalho em grupo, 

e a se sair bem de situações onde é exigido o improviso e se interessar por textos e autores 

variados.  

Fonte: diaadiaeducacao.pr.gov.br acesso em 29/07/2020 

 


