
Escolas 2014’15

A Catvar leva o teatro à sua escola com valores a partr de 3 €.
Conheça as actvidades e as condições especiais que temos para lhe oferecer. 
Para mais informações entre em contacto connosco.

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

O Reino de Pernas pr'ó Ar  -  Música e Fantasia

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,  
cantgas e dramatzações. De uma forma lúdica, pretende-se que as crianças 
interiorizem o valor da amizade e a importância do trabalho colaboratvo.

Destnatários: dos 2 aos 6 anos

Nº de crianças por sessão: mínimo 20 – máximo 60

Duração: 1h00

Espaço: interior com tomada eléctrica

Tempo de montagem: 30 minutos

Valor por criança: 20 - 40: 6 €  |  41 - 60: 4 €

A História da Carochinha  -  História Tradicional 

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. Timidez, gabarolice, 
valenta, curiosidade, teimosia são característcas que nos marcam e que fazem do 
mundo um universo cheio de diversidade. Com o susto da Carochinha aprendemos a 
valorizar as diferenças e a aceitar o outro. E no fm temos casamento! 

Destnatários: dos 2 aos 6 anos

Nº de crianças por sessão: mínimo 20

Duração: 01h00

Espaço: interior com tomada eléctrica

Tempo de montagem: 40 minutos

Valor por criança: 20 - 40: 6 €  |  41 - 100: 4 €  |  a partr de 100: 3 €

http://www.facebook.com/cativar
http://www.cativar.com/
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O Patnho Feio  -  História Tradicional

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? 

Destnatários: dos 2 aos 5 anos

Nº de crianças por sessão: mínimo 20 – máximo 60

Duração: 00h40

Espaço: interior com tomada eléctrica

Tempo de montagem: 30 minutos

Valor por criança: 20 - 40: 6 €  |  41 - 60: 4 €

Os Pólos da Nossa Terra  -  Ambiente 

A Aurora, uma menina de 7 anos, tem um trabalho sobre as regiões polares para 
apresentar na escola. Onde fcam os Pólos da nossa Terra? Quem lá vive? Os pinguins  
moram no Pólo Norte ou no Pólo Sul? 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 actores e marionetas 
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.

Todos os conteúdos desta peça foram revistos e aprovados por cientstas polares  
portugueses no âmbito do Projecto Lattude60! – Ano Polar Internacional 2007 – 
2008.

Destnatários: dos 4 aos 10 anos

Nº de crianças por sessão: mínimo 20

Duração: 1h00

Espaço: interior com tomada eléctrica 

Tempo de montagem: 40 minutos

Valor por criança: 20 - 40: 8 €  |  41 - 100: 6 €  |  a partr de 100: 4 €

Um Sapato Especial  -  Saúde e Segurança

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.

Destnatários: dos 2 aos 7 anos

Nº de crianças por sessão: mínimo 20

Duração: 00h50

Espaço: interior com tomada eléctrica 

Tempo de montagem: 40 minutos

Valor por criança: 20 - 40: 8 €  |  41 - 100: 6 €  |  a partr de 100: 4 €



A Loja dos Sonhos  -  Peça de Natal

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 Caça Sonhos entra à socapa na loja, cria uma 
grande confusão, e tudo começa a correr mal. A Avó Lita acha que as pessoas vão 
parar de sonhar. E logo no Natal! Não pode ser!

Peça sobre a história e as lendas do Natal, contadas por personagens onde o humor,
a amizade e a alegria são uma constante.

Destnatários: dos 2 aos 10 anos

Nº de crianças por sessão: mínimo 20

Duração: 00h50

Espaço: interior com tomada eléctrica 

Tempo de montagem: 40 minutos

Valor por criança: 20 - 40: 8 €  |  41 - 100: 6 €  |  a partr de 100: 4 €


