Texto para completar
A Cigarra e a Formiga
(Formigueiro. Formiguinha 1 e 3 jogam vídeo game. Formiguinha 4 e 5 arrumam.
Formiga 2 entra com uma panela)
Formiga 2: Pessoal, a sopa está servida!
Formiga 1 e 3: Oba! (___________________)
Formiga 4: Ué? Quem será____
Formiga 5 (abrindo a porta): Oi! _____________________?
Cigarra A: Viemos em busca de um agasalho. (Tosse)
Cigarra B: O mau tempo não passa e a gente...
Formiga 4 (interrompendo): E o que fizeram durante o bom tempo, que não
construíram a casa de vocês____
Cigarra B(assoando o nariz): _______________________, bem sabe somos cantores
e...
Formiga 2 (reconhecendo os músicos) Ah! Eram vocês que cantavam nessa
árvore enquanto nós trabalhávamos?
Cigarra E: Isso mesmo, era a gente.. (espirra)
Cigarra D: Estávamos ensaiando nosso show... (tosse)
Cigarra A – E a chuva alagou nossa casa___
Formiga 1: Ah! Pois então entrem!
Formiga 5: Vocês cantam muito bem____ A gente sempre gostou do som de
vocês!
Formiga 3: A música nos distrai.
Formiga 4: E nos deixava mais alegre no trabalho. (__________________) Me dá um
autógrafo?
Formiga 2 (para as cigarras): A gente sempre falava: que felicidade termos
vizinhos tão legais! Posso tirar uma foto com vocês?
Cigarra A (se prepara para foto) – Claro. (___________________)
Formiga 5: Entrem, que aqui vocês terão cama e mesa durante todo o mau
tempo.
Formiga 3: Estão com fome___
Formiga 2: Acabei de fazer uma sopa deliciosa! Estão servidos?
Cigarra F: Sério?
Formiga 4 : Claro! Entrem! (_______________________________)

A Cigarra e a Formiga
(Formigueiro. Formiguinha 1 e 3 jogam vídeo game. Formiguinha 4 e 5 arrumam.
Formiga 2 entra com uma panela)
Formiga 2: Pessoal, a sopa está servida!
Formiga 1 e 3: Oba! (Toca a campainha)
Formiga 4: Ué? Quem será?
Formiga 5 (abrindo a porta): Oi! Que querem?
Cigarra A: Viemos em busca de um agasalho. (tosse)
Cigarra B: O mau tempo não passa e a gente...
Formiga 4 (interrompendo): E o que fizeram durante o bom tempo, que não
construíram a casa de vocês?
Cigarra B(assoando o nariz): A gente cantava, bem sabe somos cantores e...
Formiga 2 (reconhecendo os músicos) Ah! Eram vocês que cantavam nessa
árvore enquanto nós trabalhávamos ?
Cigarra E: Isso mesmo, era a gente.. (espirra)
Cigarra D: Estávamos ensaiando nosso show... (tosse)
Cigarra A – E a chuva alagou nossa casa.
Formiga 1: Ah! Pois então entrem!
Formiga 5: Vocês cantam muito bem! A gente sempre gostou do som de vocês!
Formiga 3: A música nos distrai.
Formiga 4: E nos deixava mais alegre no trabalho. (entregando um bloquinho)
Me dá um autógrafo?
Formiga 2 (para as cigarras): A gente sempre falava: que felicidade termos
vizinhos tão legais! Posso tirar uma foto com vocês?
Cigarra A (se prepara para foto) – Claro. (Todos se juntam e tiram a foto)
Formiga 5: Entrem, que aqui vocês terão cama e mesa durante todo o mau
tempo.
Formiga 3: Estão com fome?
Formiga 2: Acabei de fazer uma sopa deliciosa! Estão servidos?
Cigarra F: Sério?
Formiga 4 : Claro! Entrem! (As cigarras e as formigas entram e sentam para
tomar a sopa)
Link:
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