
ESPECIAL ESCOLAS

Levamos o teatro à escola!

Contamos histórias divertdas e educatvas dinamizadas por atores profssionais a 
crianças entre os 18 meses e os 10 anos.

Com cenários coloridos e interatvos de rápida montagem e fácil adaptação aos espaços
escolares, garantmos momentos mágicos, cheios de música e muitas gargalhadas! 

Conheça as condições necessárias a uma deslocação. Para mais informações e reservas 
entre em contacto connosco:

Tlm: 912 346 002 | email: catvar@catvar.com | www.catvar.com | www.facebook.com/catvar 

Espetáculo de Canções Tradicionais e Originais

CANTIGAS DA CAROLINA

Vamos vibrar ao som da voz da Carolina! Cantgas tradicionais que todos 
conhecemos e outras originais da Catvar com conteúdos educatvos. 
Todos os Patinos, Tia Aiica do Lóulé, Era uma Vez um Cavalo, A Saia da 
Caroliia... são alguns dos temas que poderão ouvir. E com as músicas da Catvar 
vamos aprender mais sobre alimentação, saúde, segurança, reciclagem, os cinco 
sentdos etc. Um espetáculo cheio de ritmo e muita animação!

Destinatáriosn dos 2 aos 10 anos

Duraçãon 50 minutos

Espaçon 3m x 3m, interior ou exterior



Horas do Conto Didátcas

- A AVENTURA DOS CINCO SENTIDOS
- QUE RICA ALIMENTAÇÃO

Nestas atvidades a história chega às crianças de uma forma colaboratva. Todos 
são chamados a experimentar, a escutar, a falar, a sentr e às vezes até a provar. O
contador recorre a objetos e a animações multmédia, para transmitr 
conhecimentos relacionados com várias temátcas que vão ao encontro dos 
programas das escolas. Cinco Sentdos, Alimentação, Comportamentos Saudáveis
são transmitdos através de histórias com jogos e canções divertdas.

Destinatáriosn dos 3 aos 6 anos

Duraçãon 45 minutos

Espaçon 5m de largura x 3m de profundidade, interior com tomada eléctrica

Teatro

SE EU FOSSE UM ANIMAL

A Joana é uma menina muito curiosa que adora animais. Pensa neles a toda a 
hora: a tomar banho, a comer, a saltar e a correr!... Certo dia, ao acordar, quis ser
um gato para se espreguiçar e fcar a apanhar sol, mas esse dia é especial... Toca 
a levantar!

Destinatáriosn dos 18 meses aos 10 anos

Duraçãon 45 minutos

Espaçon 4m x 4m, interior ou exterior

O REINO DE PERNAS P'RÓ AR

No reino "Dó Ré Mi" instala-se a confusão quando um dia os seus habitantes 
acordam e encontram tudo de pernas p'ró ar. Vamos ajudar o Rei D. Flautno a 
trazer de novo a música ao seu reino!
Conto encenado que se desenrola com a ajuda das crianças, através de jogos, 
canções e dramatzações. De uma forma lúdica, pretende-se que as crianças 
interiorizem o valor da amizade e a importância do trabalho colaboratvo.

Destinatáriosn dos 18 meses aos 6 anos

Duraçãon 50 minutos

Espaçon 3m x 3m, interior com tomada eléctrica



A HISTÓRIA DA CAROCHINHA

Por entre várias peripécias muito divertdas, a história tradicional da Carochinha 
e do João Ratão é contada às crianças através do teatro. Vamos ajudar a 
Carochinha a encontrar um par, a descobrir as qualidades de cada pretendente.
E no fm temos casamento!

Destinatáriosn dos 2 aos 10 anos

Duraçãon 50 minutos

Espaçon 4m de largura x 3m de profundidade, interior com tomada eléctrica

O PATINHO FEIO

Na quinta do Tio Manel há tanta coisa para fazer. É preciso regar as cenouras, as 
favas crescem que é uma maravilha e os morangos estão prontos para colher. E 
hoje há novidades! Acabaram de nascer os patnhos da pata amarela. Que feliz 
ela está e que lindos são todos! Todos? Há um diferente que espanta os outros 
animais da quinta e dá-se uma grande confusão O que irá acontecer?

Destinatáriosn dos 18 meses aos 6 anos

Duraçãon 45 minutos

Espaçon 3m x 3m, interior com tomada eléctrica

OS PÓLOS DA NOSSA TERRA

A Aurora tem um trabalho de casa muito especial. Onde fcam os Pólos da nossa 
Terra? Quem lá vive? Tanta coisa para descobrir e aprender! Peça de teatro que 
promove a educação ambiental, transmitndo às crianças a importância das 
regiões polares para a vida na Terra e sensibilizando para o aquecimento do 
Planeta e suas consequências. Com a ajuda de personagens muito divertdas 
vamos aprender pequenos gestos que todos podemos fazer no nosso dia-a-dia 
para diminuir a poluição e assim contribuir para um ambiente mais limpo.

Destinatáriosn dos 3 aos 10 anos

Duraçãon 50 minutos

Espaçon 5m de largura x 3m de profundidade, interior com tomada eléctrica 

UM SAPATO ESPECIAL

O Ursinho José gosta muito de ir brincar para o jardim. Joga à bola, às corridas, 
anda de bicicleta e nos baloiços. E ele é o campeão dos saltos! Mas um dia 
acontece algo inesperado e começa uma aventura que lhe trará novos amigos. 
Com o bombeiro Mário, o Dr. Malaquias e a enfermeira Juju, o Ursinho José vai 
aprender a divertr-se em segurança.

Destinatáriosn dos 2 aos 10 anos

Duraçãon 50 minutos

Espaçon 4m de largura x 3m de profundidade, interior com tomada eléctrica 



Teatro de Natal

A LOJA DOS SONHOS

Na loja da avó Lita há sonhos para todos os gostos. Agora que se aproxima o 
Natal a azáfama é grande. São muitos os preparatvos para que os clientes saiam 
dali satsfeitos e felizes. É que avó distribui sonhos mas também histórias e lendas
de encantar. Mas há um dia em que o Rabanete cria uma grande confusão! A Avó
Lita acha que as pessoas vão parar de sonhar, não pode ser!

Destinatáriosn dos 2 aos 10 anos

Duraçãon 50 minutos

Espaçon 6m de largura x 4m de profundidade, interior com tomada eléctrica 

PINHEIRINHO DE NATAL

Esta é uma história que nos conta a lenda do pinheiro de Natal.
A Antónia vive em Belém numa casa humilde, com um quintal cheio de árvores 
de fruto. Entre elas há um pinheiro que não está feliz. Deseja tanto ajudar sua 
amiga Antónia, que ganha a vida a vender a fruta que as suas belas árvores lhe 
dão. Mas não sabe o que há-de fazer, só diz que não serve para nada… A primeira
noite de Natal traz uma grande surpresa a este pinheirinho!

Destinatáriosn dos 2 aos 10 anos

Duraçãon 45 minutos

Espaçon 4m de largura x 3m de profundidade, interior com tomada eléctrica

A PRENDA DO BONECO DE NEVE - Teatro de Fantoches

O Xavier nunca tnha visto neve, mas este Natal vai ser o mais especial de 
sempre. O frio veio em força e o chão fcou coberto de branco, enchendo toda a 
gente de alegria. No quintal, o Xavier fez um boneco e chamou-lhe Senhor Neves,
um boneco de neve muito elegante e orgulhoso por ter nascido. Só que um dia, o
Senhor Neves recebe uma notcia que o deixa muito preocupado e precisa de 
ajuda. Quem lhe poderá valer?

Destinatáriosn dos 2 aos 6 anos

Duraçãon 25 minutos

Espaçon 2m x 2m, interior com tomada eléctrica



Teatro de Fantoches

- BRANCA DE NEVE E OS 7 ANÕES
- O CAPUCHINHO VERMELHO
- OS 3 PORQUINHOS
- O REINO DÓ RÉ MI

Com um fantocheiro de rápida montagem, os teatros de fantoches são 
dinamizados por um ator que narra a história e dá vida aos fantoches. 

Destinatáriosn dos 2 aos 6 anos

Duraçãon 25 minutos

Espaçon 2m x 2m, interior com tomada eléctrica

Valores em vigor a partr de 21 de Março de 2018.
Deslocamo-nos sem custos dentro da área da Grande Lisboa. Para outros locais, acresce ao valor 0,30 €/Km.
O pagamento deverá ser realizado após a atvidade em numerário ou por transferência bancária.

CATIVARANIMA – Associação Cultural
Tlm: 912 346 002 | email: catvar@catvar.com | www.catvar.com | www.facebook.com/catvar


