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SÍNTESE do PROJETO

O projeto de teatro de bonecos “BRINQUEDO  
MÁGICO” consiste em atividades de oficinas para
Professores; Contação de Histórias e Apresentações de  
Teatro de Bonecos do espetáculo “O BRINQUEDO
MÁGICO”, do Grupo Pregando Peça, além de atividades  
lúdicas e educativas e que pretendem chamar a atenção  
para temáticas relacionadas ao descarte correto do lixo
de maneira a não prejudicar e poluir a natureza e o  
resgate das brincadeiras infantis, do brincar, correr, pular,  
resgatar as relações de amizade, companheirismo,  
solidariedade e do espirito coletivo. As atividades serão
desenvolvidas para crianças e adolescentes das escolas da  
rede pública e particular dos municípios que receberão o  
projeto.



OBJETIVO GERAL

Promover o desenvolvimento cultural, ampliar o  

conhecimento e fomentar práticas artísticas por meio de

atividades lúdicas e educativas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Realizar 29 “Contação de Histórias” e 20 apresentações  
dos espetáculos de teatro de bonecos do Grupo Pregando  
Peça em escolas da rede pública e particular dos  
munícipios envolvidos no projeto;

▪ Realizar 05 oficinas para educadores, onde estes terão  
oportunidade de interagir com a equipe para conhecer a  
linguagem teatral desenvolvida pelo grupo e aprofundar o  
tema abordado na peça;

▪ Oferecer as crianças e adolescentes em idade escolar um  
espetáculo lúdico e representativo da linguagem teatral  
de bonecos no Rio Grande do Sul;

▪ Compartilhar momentos de lazer com o público,  
permitindo acesso à brincadeira, ao conhecimento e  
informação; e a educação através do teatro.



PÚBLICO ALVO

Alunos, educadores e comunidade em geral  

dos municípios que receberão o projeto

Brinquedo Mágico.



Apeça:

O Brinquedo Mágico

A peça conta a história de dois amigos, Clara e  

Pedro, que resolvem brincar em uma pracinha  

abandonada, e lá encontram diversos materiais  

que estimulam a criatividade e os fazem resgatar  

muitas brincadeiras de criança. Numa dessas  

brincadeiras eles têm a grande ideia de construir  

um foguete e viajar pelo mundo dos sonhos e da  

imaginação.



A Contação de Histórias:

AMagia dos Bonecos

Com bonecos e objetos, dois amigos, Clara e  

Pedro abordam a importância das brincadeiras  

infantis como elemento estimulador da criatividade  

e do fortalecimento das relações de amizade e  

companheirismo. Eles se encontram e juntos  

revivem diversas brincadeiras e muitas aventuras.



GRUPO PREGANDO PEÇA
30 anos de pura encenação

Fundado em 1984, em Santa Maria, por Luciane Vilanova, é
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 cinco 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” – “A  
Princesa Que Contava Histórias” – “O Brinquedo Mágico”

e “A Magia dos Bonecos”.





CONTATOS:

www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

(51) 3737.0809
www.facebook.com/VRPROJETOS/
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