
 
 

 

Tutorial de ações prévias 

 

Seja bem vindo aos Pequenos Mundos. 

 

Os Pequenos Mundos começa antes do evento online, através da construção de 
elementos cenográficos na sua casa, para possibilitar uma melhor experiência da criança 
na relação com o espetáculo. Convidamos você a assumir o protagonismo junto à criança 
na construção dos elementos propostos neste tutorial. 

 

1. O espaço 

O primeiro passo é escolher o local onde a criança irá participar do espetáculo, neste 
espaço que será estruturado o que estamos chamando de Pequeno Mundo. O Pequeno 
Mundo é um espaço lúdico feito junto com a criança, que pode ser composto por caixas, 
cadeiras, almofadas, lençóis, ou o que você tiver em casa.  A criança pode colocar 
brinquedos ou elementos que queira trazer na composição deste espaço. É importante 
que a criança se sinta coautora deste espaço. 

 

  



 
 

 

 

Caixas-túneis 

As caixas de papelão são a matéria prima principal de nosso trabalho,  desse modo 
sugerimos utilizá-las como túneis, para a criança acessar de forma lúdica esse espaço. Se 
tiver apenas uma caixa, tudo bem, mas colocando mais caixas fica mais divertido para a 
criança entrar e sair do espaço. 

 

  

 

Dispositivo 

Neste Pequeno Mundo criado, você deve escolher um local para colocar o computador, 
celular ou tablet para que a criança possa participar do espetáculo. É importante que 
esteja em um local em que a criança possa assistir e interagir através da câmera e 
microfone confortavelmente. O adulto deverá estar ao lado da criança durante o evento 
para controlar abrir e fechar o microfone no aplicativo. 

 

  

 

 



 
 

 

2 – Objetos 

Para uma melhor experiência da criança durante o evento teatral, recomendamos a 
construção / separação de alguns objetos que serão utilizados em cena: 

 

- Caixa para vestir: Separe uma caixa que a criança possa entrar nela, e correr com ela 
segurando pelas bordas; Deixe essa caixa no Pequeno Mundo da Criança; 

 

- Amuleto: Faça um amuleto para a criança, com um desenho simples em um papel rígido, 
que pode ser um coração ou o desenho que a criança preferir. Coloque um barbante para 
utilizar como um colar; 

 

 



 
 

 

- Binóculo de rolo de papelão: confeccione um binóculo de brinquedo com dois rolos de 
papelão e fita crepe; 

 

 

- Objeto azul: Durante a experiência teatral a plateia será solicitada a encontrar um objeto 
azul, deixe um objeto azul à vista da criança para que ela possa encontrá-lo; Este objeto 
pode até mesmo estar fora do cenário, assim a criança terá que atravessar a caixa túnel 
para encontrá-lo; 

 

- Mapa com balão: Desenhe um mapa com a criança. A única regra é que esse mapa deve 
ter o desenho de um balão em destaque. Se preferir, disponibilizamos o arquivo deste 
mapa em .pdf, e você pode imprimir. 

 

 Estes são os elementos que recomendamos serem preparados em casa para uma melhor 
experiência da criança. Caso queira se aprofundar ainda mais na experiência, temos um 
tutorial bônus que ensina a construir um dos bonecos do espetáculo utilizando caixinhas 
de papelão. Assim você e a criança podem brincar com ele após o evento teatral. 


