
Informação:

Na continuidade do trabalho que temos desenvolvido para as crianças nestes 
últimos anos, o grupo de Teatro Muzumbos apresenta as suas propostas de 
Teatro Itinerante para a Infância disponíveis durante todo o ano letivo!
A diversidade de conteúdos oferecido pelos nossos espetáculos visam promover 
o gosto e o interesse das crianças pelo Conhecimento, pelas Artes, pela Leitura e 
ainda o respeito pela Natureza.
Todos os nossos espetáculos oferecem uma experiência única que permite às 
crianças aprenderem de uma forma divertida, lúdica e muito interativa!

Especialmente dedicada à quadra Natalícia, propomos a peça "Um Natal 
Especial".
Para a Semana da Alimentação, propomos as nossas duas divertidas peças: "O 
Segredo está na Alimentação" e "O Sr. Pardal e a Alimentação".
Para os dias da Água, damos ênfase à peça sobre o Cico da Água "A Vida de 
Gotília"
No âmbito da promoção da leitura e do interesse pelos livros, destacamos as 
nossas três peças de teatro baseadas em livros infantis.

Levamos todo o equipamento necessário à realização do Teatro, adaptando o 
espetáculo ao espaço disponibilizado.

Por favor, veja abaixo todas as nossas ofertas disponíveis!

Teatro Infantil Didático:
A Ilha do Ovo Pintado

Idades:
Crianças entre os 2 e os 10 anos de idade (Pré-escolar e 1º Ciclo)

Temáticas abordadas:
Peça sobre os Oceanos da Terra, a sua Biodiversidade Marinha e a 
consciencialização para o problema da poluição do mar.

Descrição da Peça:
A “Ilha do Ovo Pintado” é uma empolgante viagem pelos mares! As crianças
vão descobrir e aprender muito sobre a imensa biodiversidade marinha que lá
existe e sobre a necessidade de cuidarmos e preservarmos os Oceanos do nosso
Planeta!
Vamos transportar a imaginação das crianças para um ambiente aquático cheio 
devida e de muitas surpresas inesperadas, para descobrirmos que é importante 
não sujar o mar e assim preservar a beleza deste grande recurso do qual também
dependemos!
Será que a mítica Ilha do Ovo Pintado existe de verdade? É o que vamos 
descobrir nesta grande viagem cheia de cores, muita música e marionetas.

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 



através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------

Teatro Infantil Didático:
A Menina que Colecionava Lixo

Idades:
Crianças entre os 2 e os 10 anos de idade (Pré-escolar e 1º Ciclo)

Temáticas abordadas:
Peça sobre a Arte e os 3 R´s – Reduzir, Reutilizar, Reciclar. Vamos falar sobre os 3 
R´s e conhecer alguns dos pintores e quadros mais famosos da História da Arte.

Descrição da Peça:
Um espectáculo de Teatro sobre os três R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e 
também sobre Arte, com especial ênfase sobre alguns dos mais famosos
pintores da História da Europa Ocidental. 
Com a ajuda dos protagonistas Carlota e Gaspar, todas as crianças vão aprender
a reconhecer as cores do lixo e a separá-lo de forma correcta. Vão igualmente
descobrir o significado de reutilizar o lixo, tornando o usado em algo novo, 
através da Arte, da criatividade e de muita imaginação!
Vamos todos descobrir que vale a pena cuidar do nosso Mundo! E que tal fazê-lo
com Arte ?!
Uma peça de Teatro com muita melodia e cheia de surpresas.

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------

Teatro Infantil Didático:
A Vida de Gotília

Idades:
Crianças entre os 2 e os 10 anos de idade (Pré-escolar e 1º Ciclo)

Temáticas abordadas:
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Peça sobre a importância da Água, o seu Ciclo, qualidade, despoluição e uso 
responsável.

Descrição da Peça:
"A Vida de Gotília" fala-nos sobre a importância que a água tem para todos nós e 
para a vida no Planeta Terra.
Acompanhados da gota Gotília, as crianças vão conhecer o Ciclo da Água, as suas
diferentes qualidades, a sua despoluição, assim como compreender as razões 
para o seu consumo moderado e responsável.
Este espectáculo tem muita música, cor e marionetas originais para tornar a
aprendizagem ainda mais divertida!

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------

Teatro Infantil Didático:
Em Busca da Pérola do Calor

Idades:
Crianças entre os 5 e os 12 anos de idade (1º e 2º Ciclo)

Temáticas abordadas:
Peça sobre os Planetas, o Espaço e o Universo.

Descrição da Peça:
O fascínio pela Astronomia ganha vida nesta peça de Teatro inteiramente 
dedicada aos Planetas, ao Espaço e ao Universo.
Os protagonistas Carlota e Professor Pégaso, vão empreender uma viagem épica
pela imensidão do Espaço, para nos ensinar muito sobre os Planetas do nosso
Sistema Solar e muitos outros objetos celestes que vagueiam pelo Universo.
Será que a Carlota e o Prof. Pégaso vão ainda a tempo de encontrar uma nova
Pérola do Calor e assim salvar o nosso Planeta Terra? Embarca nesta aventura
e vem connosco descobrir a Astronomia, numa peça de Teatro cheia de 
conhecimento, música, cores vibrantes e efeitos especiais!

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt



---------------------------------------------------------------------------------

Teatro Infantil Didático:
O Segredo está na Alimentação!

Idades:
Crianças entre os 3 e os 10 anos de idade (Pré-escolar e 1º Ciclo)

Temáticas abordadas:
Peça sobre Alimentação saudável, o Sistema Digestivo e a promoção do exercício 
físico para o bem-estar.

Descrição da Peça:
"O Segredo está na Alimentação!" é uma peça de teatro interactiva muito original e 
inteiramente dedicada ao tema da Alimentação!
É de uma forma muito dinâmica que convidamos todos os pequeninos a 
participar na divertida história de Julieta Pé de Feijão e de Adérito Cenourinha, 
ambos convencidos de que a sua alimentação é a mais saudável.
À medida que a história se desenrola vamos ficar a perceber que os  alimentos 
estão organizados em grupos e pensar como devemos incluí-los na nossa 
alimentação diária! 
A peça focará diversos conteúdos didáticos, tais como: hábitos de alimentação
saudáveis, o sistema digestivo e ainda a promoção do exercício físico para o
bem-estar.
Vamos valorizar a saúde e perceber porque razão “O Segredo está na 
Alimentação”, numa peça de Teatro-Jogo cheia de cor e muita música!

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------

Teatro Infantil Didático:
O Sr. Pardal e a Alimentação

Idades:
Crianças entre os 3 e os 10 anos de idade (Pré-escolar e 1º Ciclo)

Temáticas abordadas:
Peça sobre Alimentação saudável, o Sistema Digestivo e a promoção do exercício 
físico para o bem-estar.
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Descrição da Peça:
O divertido e hilariante Sr. Pardal vai dar vida a uma história muito didática 
sobre a Alimentação, levando todas as crianças a aprender muito sobre o que é 
ter uma alimentação verdadeiramente saudável.
De peripécia em peripécia, vamos todos esperar que o cómico Sr. Pardal 
sobreviva a esta valente aventura cheia de muitas surpresas que ajudará as 
crianças a assimilar, de forma muito divertida, múltiplos conceitos tais como: 
hábitos de alimentação saudáveis, os grupos dos alimentos, o Sistema Digestivo e 
ainda a promoção e valorização do exercício físico para o bem-estar!

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------

Teatro Infantil Didático:
Do Pequeno ao Grande

Idades:
Crianças a partir dos 3 anos de idade, sem limite de idade (a partir do Pré-
escolar)

Temáticas abordadas:
Peça sobre Existência, o Ciclo da Vida, a Espiritualidade e a nossa relação 
profunda com a Natureza que nos rodeia.

Descrição da Peça:
“Do Pequeno ao Grande” é uma peça de Teatro Infantil que aborda o tema da 
Existência, do Ciclo da Vida, da Espiritualidade e da nossa relação profunda com
a Natureza que nos rodeia, desde o mais pequeno ao grande.
Vamos falar sobre a importância de criarmos, desde tenra idade, o hábito 
saudável de questionar e procurar respostas para tudo o que ainda não sabemos,
estimulando assim a vontade de interagir ativamente com o Mundo que nos 
circunda! Esta interação que busca a compreensão é uma tentativa de aumentar 
a perceção individual que cada um tem de si mesmo e a sua relação direta e por 
vezes desconhecida com a Natureza e o Universo!
"Do Pequeno ao Grande" é uma peça de Teatro intuitiva que não deixará 
nenhuma criança indiferente. A sua apresentação visual e sonora faz deste Teatro
algo muito diferente do habitual.
Uma peça a não perder! Consulte-nos para mais informações detalhadas.

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:



92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------

Teatro Infantil Didático:
Norah, um Conto de Inverno

Idades:
Crianças entre os 2 e os 10 anos de idade (Pré-escolar e 1º Ciclo)

Temáticas abordadas:
Peça de Valores, que fala sobre a amizade, a partilha, a verdade, a mentira e o 
perdão. Vamos explorar a beleza do Inverno nas neves e descobrir quem é o povo
Sami.

Descrição da Peça:
“Norah, Um Conto de Inverno” é uma peça de Valores cujo enredo nos transporta
até ao norte da Escandinávia, para nos mostrar uma estação de Inverno muito
diferente da nossa.
Vamos descobrir o Inverno das florestas do Norte, onde os longos mantos 
brancos de neve cobrem a paisagem, escondendo um lugar verdadeiramente 
fantástico e cheio de surpresas inesperadas.
Vamos brincar na neve mas também conhecer um pouco dos animais locais e 
ainda descobrir que existe um povo que lá vive há muito, muito tempo – os 
Samis.
Os protagonistas Norah e Tobias, ambos Samis, vão dar vida a este longo Inverno
para nos contar uma história que nos vai fazer pensar sobre a importância da
amizade, da partilha, da verdade e do valor que o perdão tem nas nossas vidas.
Vem connosco descobrir um Inverno diferente na terra dos Samis, numa peça de
Teatro com um cenário fantástico e uma banda sonora inteiramente baseada nos
cânticos do povo Sami.

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------
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Teatro Infantil Didático:
Um Natal Especial

Idades:
Crianças entre os 2 e os 10 anos de idade (Pré-escolar e 1º Ciclo)

Temáticas abordadas:
Peça de Natal e de Valores, sobre a amizade, viagens, países e geografia.

Descrição da Peça:
“Um Natal Especial” é uma peça original de Teatro Infantil onde as crianças terão
a oportunidade de viajar e conhecer vários países da Europa, numa celebração 
divertida e cómica da cultura, das tradições, dos costumes e, acima de tudo, da 
amizade sem fronteiras!
Carlota, a protagonista da história, vai percorrer muitos quilómetros, em direcção 
à terra do Pai Natal, para viver a aventura da sua vida e para nos deixar uma 
mensagem muito importante nesta época natalícia!
A peça de Teatro é muito musical e suportada por um cenário cheio de imagens, 
cores e texturas originais, numa experiência muito estimulante e apelativa a
todas crianças!
Pois nada será como dantes neste Natal Especial...

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------

Teatro Infantil baseado num Livro Infantil:
Sophia e a Joaninha

Idades:
Crianças entre os 2 e os 6 anos de idade (Pré-escolar e 1º Ano do Ensino Básico)

Temáticas abordadas:
Teatro sobre a descoberta da Natureza que nos rodeia. Vamos também aprender 
letras e números!

Descrição da Peça:
“Sophia e a Joaninha” é um espectáculo de Teatro Infantil baseado no livro 
“Sophia e a Joaninha”, da autoria de Maria Antonieta Bregman.
Em parceria com a escritora, adaptámos a história do livro para a linguagem
expressiva do Teatro e das canções, criando uma peça muito estimulante e 
didática para todas as crianças até aos 6 anos de idade.
Vamos assistir à encantadora história de Sophia, num espectáculo que visa



despertar a fabulosa imaginação das crianças através das cores, das canções
e das divertidas personagens que muito irão ensinar sobre letras e números!

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------

Teatro Infantil baseado num Livro Infantil:
Uma Velha Amiga

Idades:
Crianças entre os 2 e os 10 anos de idade (Pré-escolar e 1º Ciclo)

Temáticas abordadas:
Teatro sobre a importância da Árvore, da Floresta e da nossa relação com a 
Natureza.

Descrição da Peça:
O espectáculo de Teatro “Uma Velha Amiga” é baseado no livro infantil com o 
mesmo nome, da autoria de Susana Leal e Tatiana Coelho.
Em parceria com as escritoras, Muzumbos criou uma leitura dramatizada que 
partilha com as crianças uma bonita e importante  mensagem sobre a Árvore e 
as Florestas. Vamos todos ouvir a ternurenta história da avó Celeste e da sua neta 
Sara, para entender o quão importante é a nossa relação harmoniosa com a 
Natureza, em especial com as Árvores. Um espectáculo muito musical e com 
uma surpresa final interativa que fará as delícias das crianças!

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------

Teatro Infantil baseado num Livro Infantil:
A Menina que sabia usar o Coração

Idades:
Crianças entre os 2 e os 10 anos de idade (Pré-escolar e 1º Ciclo)



Temáticas abordadas:
Teatro sobre desenvolvimento emocional, que convida as crianças a usar o 
coração no seu dia-a-dia.

Descrição da Peça:
O espectáculo de Teatro “A Menina que sabia usar o Coração” é baseado no livro 
infantil com o mesmo nome, da autoria de Isabel Leal.
Em parceria com esta escritora, Muzumbos criou uma peça para partilhar com 
as crianças uma bonita mensagem sobre a importância de aprender a usar o 
coração nas nossas vidas e as vantagens que isso traz para um crescimento 
emocional e espiritual mais saudável!
Vamos todos ouvir a fantástica história da Joana, a menina que sabe usar o
Coração, e a forma como esta convencerá o seu amigo Rui a mostrar também o 
seu Coração, numa transformação que abrirá as portas a uma forma de estar no 
Mundo, mais equilibrada, harmoniosa, observadora e emocionalmente 
inteligente.
Um espectáculo muito apelativo e cheio de surpresas, onde as melodias, as cores
e as formas ganham vida para deliciar os mais pequenos e graúdos!

Orçamento:
Para informações sobre o orçamento, por favor entre em contacto connosco 
através dos seguintes telefones ou e-mail:
92 689 11 90 ,  91 680 26 32
info.muzumbos@gmail.com
Para conhecer o nosso trabalho, visite o blog https://muzumbos.blogspot.pt

---------------------------------------------------------------------------------


