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O projeto Bonecos na Escola 4ª edição consiste na realização de 43 
apresentações dos espetáculos de teatro de bonecos “RAPUNZEL” e “O 
MACACO SIMÃO e o MISTÉRIO do RIO”, do Grupo Pregando Peça, e do 

teatro de sombras “A BOLHA LUMINOSA”, do Grupo de Teatro Lumbra, em 
diversos municípios do Rio Grande do Sul.  

 
O projeto pretende chamar a atenção para temáticas relacionadas a 
preservação da vida e do meio-ambiente, as relações humanas e as 

transformações necessárias que garantam a sobrevivência  
das gerações futuras. 

  
Serão realizadas oficinas de teatro de bonecos para professores 

e oficinas e workshops de teatro de sombras. Por meio de atividades 
lúdicas, criativas e de entretenimento, o projeto visa 

atender um público de, aproximadamente, 11.000 espectadores. 
 
 
 



Alunos, educadores e comunidade em geral, dos 

municípios beneficiados pelo projeto. 



Escolas municipais, estaduais e particulares dos municípios 

do Rio Grande do Sul que receberão o projeto. 

 

43 apresentações teatrais -  11 oficinas de teatro de bonecos 

para professores -  02 oficinas de teatro de sombras 

03 workshops. 

 



       

  APRESENTAÇÕES – 43 

        PÚBLICO APRESENTAÇÕES - 10.750  

        OFICINAS DE TEATRO DE BONECOS PARA PROFESSORES – 11  

        OFICINAS DE TEATRO DE SOMBRAS - 02  

         WHORKSHOPS - 03 

         PÚBLICO OFICINAS – 250  
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Fundado em 1984, em Santa Maria, RS, é um dos 

grupos mais atuantes do interior do estado 

com onze espetáculos montados. 

 

Desde 1993 dedicando-se a linguagem teatral de 

bonecos, possui um repertório de seis 

espetáculos: 

 

- “O Macaco Simão” – “O Príncipe e o Dragão” – - 

“Romeu e Julieta em Busca do Arco-íris” – 

“Rapunzel” – “A Banda do Serafim” – “O 

Macaco Simão e o Mistério do Rio”. 


