Prezados Professores, ano letivo 2016/20176 Teatro e Marionetas

Faça já a sua reserva! Garanta a sua escolha!
TEMPORADA 2016 / 2017 na CASA do CORETO
Terça a Sexta às 10h30 e 14h00 – Por marcação 4€ por aluno
Na sua Escola – entre em contacto connosco

Outubro a Dezembro 2016
CABELOS EM PÉ! de fátima éffe, m/4 anos
Rodi decidiu enfrentar o desafio mais inquietante da sua vida… averiguar, perguntar, cheirar,
procurar até descobrir o que é… o Medo! Mas que força tenebrosa é essa, que rosto tem e
onde mais se esconde…? Mas terá o nosso explorador, Rodi, coragem para levar a bom termo
esta arriscada aventura de coração aos saltos e …. cabelos em pé?

Outubro 2016 a Julho 2017
A MENINA DO MAR, de Sophia de Mello Breyner m/4 anos
Leitura encenada

Era uma vez uma casa branca nas dunas, voltada para o mar, um rapazito que adorava o
cheiro da maresia, um polvo que ria, um caranguejo que ria, um peixe que ria e
uma menina muito pequenina que ria também. Era uma vez uma poetisa...

Outubro 2016 a Julho 2017
PEQUENAS FÁBULAS DE LA FONTAINE m/4 anos
Com máscaras, marionetas e a ajuda preciosa de 2 corvos…, vamos recontar as fábulas:
A Raposa e o Corvo; A Raposa e o Galo, O Lobo e os Pastores; O Lobo e o Cabrito; O Burro e o
Cavalo

Outubro 2016 a Julho 2017
ÓRBITA LUNAR m/4 anos
Uma viagem pelo universo da Lua Cheia: as marionetas, as máscaras, a música, as palavras…
Um espetáculo com histórias e fábulas contadas.comc

Uma viagem pelo universo da Lua Cheia.

17 de Outubro 2016

Um espectáculo com estórias e fábulas contadas com vários tipos de

A
ILHA DOseguido
TESOURO
de Robert Louis Stevenson, m/6 anos
marionetas,
de um diálogo
com as crianças.

«A Ilha do Tesouro» Robert Louis Stevenson é provavelmente a maior referência do
imaginário das histórias enigmáticas e misteriosas de piratas e tesouros outrora enterrados
em longínquos territórios, como do desconhecido e da vastidão do mar.Uma
viagem

pelo

Uma Produção URZE TEATRO
ACOLHIMENTO
Órbita Lunar
com vários tipos de marionetas, seguido de um diálogo com as crianças.

24 e 25 de Outubro 2016

Uma viagem pelo universo da Lua Cheia.

OFICINA orientada por Telma Pereira,
viagem

pelo

Dança
Criativa – Movimento
Pintorado:
a Tinta
e o Papelcom vários tipos de
Um espectáculo
com estórias
e fábulas
contadas
Órbita
Duração Lunar
- 1h00 dos 7 aos 12 anos
marionetas, seguido de um diálogo com as crianças.
A música inspira-me e eu pinto o ar. Os meus Braços Pincéis e a minha Imaginação a Tinta,

vão colorir
todopelo
o espaço
em redor….
leva-o
Uma
viagem
universo
da Lua
Cheia.

ACOLHIMENTO

Um espectáculo com estórias e fábulas contadas com vários tipos de
marionetas, seguido de um diálogo com as crianças.

Janeiro 2017
À PROCURA DO Ó-Ó PERDIDO de Pascal Sanvic, m/1 ano
Um bebé adormece no pequeno jardim. Durante o sono, um passarinho apodera-se do seu óó branco e macio e leva-o para longe no céu. Com a ajuda do ar, da água, do fogo e do
contador de histórias, o bebé, depois de várias aventuras, reencontra o seu querido ó-ó.

Janeiro a Maio 2017
ULISSES de Maria Alberta Meneres, m/8 anos
Leitura encenada

“Fascinantes são as aventuras de Ulisses. Contadas pela primeira vez por Homero, grande
poeta grego, no seu livro “Odisseia”, estas aventuras ainda não deixaram de percorrer, pelos
caminhos da imaginação, um mundo muito maior do que o percorrido pelo próprio Ulisses.”

Janeiro a Julho 2017
BRINCOS DE PENAS de Maria Teresa Gonzalez, m/4 anos
Espetáculo de marionetas e imagem animada

Pé-de-Atleta é um pequeno índio que ao passear tranquilamente em terras da Águia Tonta,
se depara com o cair inesperado de seis coloridas penas de ave.
Muitos tentaram desvendar aquele grande mistério… E tu queres conhecê-lo?

Fevereiro a Maio 2017
SONHICES de Maria João Trindade e Fátima Freitas, m/2 anos
Espetáculo para bebés

Sonho, sonhando, sonhices... Afinal quantos sonhos cabem num sonho?

2 a 14 de MAIO 2017

CUCU!
Espetáculos para bebés
Festival de Artes para a 1ª Infância

6 Maio Quinta-feira
O JARDIM – Tomo I – A PRIMAVERA
Produção Teatro e Marionetas de Mandrágora

ACOLHIMENTO

8 Maio Segunda-feira
OFICINA DAS AURORAS BOREAIS – As cores, a neve e o belo!
Criação e orientação Marina Palácio

ACOLHIMENTO

Bem como Oficinas de Marionetas na CASA DO CORETO
Órbita Lunar
Uma viagem pelo universo da Lua Cheia.
Um espectáculo com estórias e fábulas contadas com vários tipos de
marionetas, seguido de um diálogo com as crianças.

E ainda Teatro, Contos e Poesia na CASA DO CORETO ou na SUA ESCOLA

A Princesa Putri Telur, conto da Indonésia com sombras e marionetas
A Filha do Sol, conto do Peru com marionetas
Estórias, estorietas e outras conversetas, vários autores
Um Estranho Barulho de Asas, lenda de Macau

Informações e Reservas:
Lua Cheia teatro para todos
CASA do CORETO – Rua Neves Costa, 45 Carnide 1600-532 Lisboa
Tm (MJoao Trindade) 938018777 | (Ana Enes) 966046448 | 211548979 | teatro@luacheia.pt | www.luacheia.pt

