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Projeto Integrador 
Mini teatro

Já pensou como inventar uma história e contar 
para a família toda pode ser divertido? Que tal 
criarmos um mini teatro juntos?

Essa semana será diferente! Em cada dia nós 
vamos aprender a fazer um elemento do teatro, 
para no final da semana juntar tudo e contar uma 
história incrível! 

Dia 01  |  Segunda: Mundo e História

Vamos exercitar nossa imaginação? 

Antes de tirar as ideias e projetos do papel, que tal 
escrever como será nossa história e desenhar 
como imaginamos esse mundo e criaturas? 
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1. Vamos desenhar como serão os personagens da nossa história? Serão animais, humanos, monstros
de outra dimensão, alienígenas, ou uma criatura completamente nova? Defina pelo menos um herói,
um coadjuvante e um adversário para começar!

2. Como é a personalidade deles? Vamos fazer uma pequena ficha com as características principais de 
cada um deles

Você pode imprimir as fichas a seguir ou anotar 
cada ponto da história em um papel a parte!
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3. Como é o mundo que se passa nossa história?
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4. Agora vamos criar o roteiro! Uma história precisa ter começo, um meio e um final, certo? Aqui vão 
alguns questionamentos para ajudar a guiar nossa aventura: 
OBS: Não esqueça de anotar as informações principais para não esquecer!
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Próximos Passos
Agora segura essa história aí que durante a semana vamos tirar ela do papel e dar vida ao mundo que criamos! 
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Projeto Integrador 
Fantoches e Dedoches

Você sabe qual é o principal elemento dos teatros? 
Isso mesmo! Os personagens!

Que tal representar os personagens de sua história 
com fantoches? Os fantoches são controlados pela 
mão de quem está contando a história ou 
representando o personagem. Que tal criar seu 
próprio fantoche?

Dia 02  |  Terça: Fantoche e Dedoche

Vamos lá? 

Antes de mais nada, você vai precisar de:

● Papel colorido;
● Canetinhas;
● Tesoura;
● Cola;
● Imaginação!
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Fantoche

1. Pegue um pedaço de papel e dobre-o ao meio, deixe uma margem de 7 cm e dobre as abas, uma para 
cada lado

apel e dobre-o ao meio, deixe uma margem de 7 cm



4

2. Dobre o papel, escondendo a parte do meio e desenhe o perfil de seu personagem. Lembrando que a 
dobra deve coincidir com a linha da boca!
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3. Abra o desenho e faça duas linhas retas, unindo as pontas do desenho do personagem. Essa região 
será correspondente a parte interna da boca.
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4. Desenhe a boca por dentro, começando pelos dentes. A metade de cima deve ser o fundo da boca, com 
a garganta e o começo da língua, a metade de baixo será a língua, com a ponta para baixo
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5. Recorte e pinte seu desenho, ou se preferir cole papéis coloridos para decorar.
Atenção: os papéis não podem comprometer o movimento de abrir e fechar do fantoche.
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6. Cole as tiras pequenas formando duas alças, uma na parte de cima e outra na de baixo para encaixar a 
mão no fantoche

Seu fantoche está pronto! Agora só soltar a 
imaginação e dar vida ao seu personagem!
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Bônus | Dedoche
Que tal criar um fantoche menor e somente para o dedo?

1. Corte 3 tiras de papel: uma com 1,5 cm de espessura, outra com cerca de 5,5 cm e uma última de 1 cm.
2. Envolva seu dedo com a tira de 1,5 cm deixando uma pequena folga, formando um anel de papel
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3. Corte 3 tiras de papel: uma com 1,5 cm de espessura, outra com cerca de 5,5 cm e uma última de 1 cm.
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4.Conecte o anel e o cone colando a tira de 1 cm.
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5. Desenhe olhos, nariz, cabelo e orelhas  no cone para decorar a cabeça e faça pequenos braços, asas e 
perninhas para colar na parte do anel, que será o corpinho. Seu personagem está pronto!
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Indo além!
Agora que você sabe como montar um fantoche e 
dedoche, que tal explorar as possibilidades? Crie os 
outros personagens de sua história e guarde para 
mais tarde! 
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Projeto Integrador 
Marionete

Agora que você já aprendeu como criar um 
fantoche, que tal aprender a fazer uma marionete?

A marionete, de origem francesa, é uma forma 
tradicional de apresentação artística. Ela consiste 
em bonecos que representam animais, pessoas ou 
objetos que são manipulados por pessoas através 
de fios. Os marionetistas se apresentam 
escondidos atrás de uma tela enquanto controlam 
os bonecos, que são visíveis em um pequeno palco.

Dia 03  |  Quarta: Marionete

Vamos lá? 

Antes de mais nada, você vai precisar de:

● Rolo de papel higiênico;
● Fios ou barbantes;
● Tesoura;
● Cola;
● Papéis coloridos;
● Canetinha.
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1. Encape um rolo de papel higiênico com papel colorido para fazer o corpo do personagem.
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2. Cole ou desenhe olhos, cabelo, boca, etc para caracterizar o personagem. Se necessário corte o rolo em 
duas partes, para fazer as divisões do corpo, e conecte-as com barbantes. meio dos pedaços maiores.
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3. Separe quatro pedaços de barbante , sendo dois de 9 cm e dois de  5 cm comprimento. Dê um nó no 
meio dos pedaços maiores.
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4. Corte 6 círculos de papelão com um furo no meio, faça duas pilhas e cole para fazer os pés.Cole os pedaços de barbante maiores ligando os furos dos pés na base do corpo.
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5.Cole os pedaços de barbante maiores ligando os furos dos pés na base do corpo. Corte duas mãozinhas de papel colorido e conecte elas ao meio do corpo usando os 
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6.Corte duas mãozinhas de papel colorido e conecte elas ao meio do corpo usando os pedaços menores 
de barbante .

Amarre pedaços compridos de de fio de costura, ou um barbante mais fino, 
pontas dos braços e no meio do joelho



9

7.Amarre pedaços compridos de de fio de costura, ou um barbante mais fino, na ponta da cabeça , nas 
pontas dos braços e no meio do joelho .
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8.Em um palito de churrasco, cole dois palitos de sorvete  perpendicularmente nas pontas , e um 
no meio paralelamente .
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9. Amarre o fio que sai da cabeça no meio do palito, e  os fios correspondentes as pernas na parte da 
frente dos palitos de sorvete perpendiculares. Repare e ajuste os tamanhos dos fios em relação ao 
da cabeça. 
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10. Amarre os fios referentes aos braços na parte de trás dos palitos perpendiculares. Repare na distância 
deles em relação a cabeça, para que eles fiquem suspensos, levemente erguidos. Se necessário, faça 
testes e ajustes para melhorar os movimentos do personagem
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Indo além!
Tudo certo! Use os palitos para controlar sua 
marionete. Experimente ângulos diferentes para 
testar os movimentos do seu personagem! 
Obs: cuidado para não embolar os fios.
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Você já viu um palco 
de teatro?

O palco é o local para a apresentação de artistas 
em peças de teatro, dança, grupos musicais e 
outros. Geralmente, os teatros possuem uma área 
restrita para atuação, permitindo a mudança de 
vários cenários em um único palco.

Hoje nós vamos criar nosso próprio palco de 
papelão!

Dia 04  |  Quinta: Mini Palco

Vamos lá? 

Antes de mais nada, você vai precisar de:

● Papelão;
● Barbante;
● Grampo e roupa;
● Cola;
● Lápis de cor ou canetinha;
● Palito de churrasco;
● Fita crepe;
● Papéis coloridos ou tecidos.

.
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Laterais:
1. Dobre um pedaço de papelão, dividindo entre uma aba menor e outra maior. Na aba menor, faça outra 

dobra com distância de 5 cm da margem.  Em seguida faça um corte na dobra de 5 cm, na altura que 
você desejar para o palco.
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2. Dobre a aba de 5 cm e repita o processo na outra lateral.
Atenção: Essa lateral deve ser espelhada em relação a outra.
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3. Nas dobras, cole pequenos triângulos para se certificar que as paredes não ficarão abrindo
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Base inferior:
4. Em um pedaço de papelão de pelo menos 30 cm de largura, marque a altura do palco (mesma das 
laterais) e dobre uma aba para fazer o piso palco.



7

5. Com a aba para cima dobrada para dentro, encaixe a moldura inferior entre as duas laterais. Em 
seguida cole as laterais na base.
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Moldura superior:
6. Em um pedaço de papelão de mesma largura da base inferior, dobre uma aba de 5 cm, corte ela 
deixando dois triângulos nos lados. 
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7. Cole a moldura superior nas laterais deixando a aba de triângulos para cima. Em seguida, dobre os 
triângulos e cole nas abas de sustentação laterais. 
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Fundo:
8. Faça dois furos de cada lado na mesma altura nas laterais, o mais longe do palco possível.
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9. Passe um barbante entre os furos, dê um nó para prender. Coloque grampos de roupa para prender 
o fundo.
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10. Desenhe ou cole elementos em um papel ou tecido, e prenda o cenário nos grampos do fundo
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Indo além!
Agora que você já tem a estrutura para o seu palco, que tal criar mais cenários para sua história?

Desenhe ou cole elementos em outros papéis ou tecidos e prenda seus cenários nos grampos, assim, quando 
estiver contando sua história, a troca dos fundos fica mais rápida!
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Cenário e decorações

Estamos quase lá! Para concluir o nosso teatro, 
precisamos finalizar o cenário. Você sabe qual a 
importância do cenário em uma peça de teatro?

O cenário é composto por objetos e elementos 
visuais que irão compor a cena. Ele está presente 
no palco e ocupa o espaço onde a cena ocorre, 
definindo as características e o tom do ambiente. 
O cenário também irá dialogar com o trabalho dos 
personagens para a construção da peça.

Vamos criar um cenário incrível para a nossa peça?

Dia 05  |  Sexta: Cenário e Decoração

Vamos lá? 

Antes de mais nada, você vai precisar de:

● Papeis coloridos;
● Palito de churrasco;
● Lápis de cor ou canetinhas;
● Cola;
● Papelão;
● Fita crepe;.

.
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Cortinas:
As cortinas são grandes aliadas dos cenários, muitas vezes quando elas se fecham, é feita a troca de cenários 
durante as peças!
1. Para fazer a cortina, dobre uma folha de papel em zigue zague. Corte a folha em duas partes para cada 

lateral e corte uma pequena barra de 4 cm. Faça um furo passando por todas elas.
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2. Atravesse um palito de churrasco nas cortinas laterais.
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3. Posicione a cortina no palco na altura que deseja, faça um furo na margem do palco para passar o 
palito. Atrás, cole um pedaço de papelão no meio da parte superior do palco e fure para fixar cortina

Cole a barra de papel dobrado na frente da parte superior e em seguida cole as laterais das cortinas no 
palco. Para ajudar a prender a cortina quando estiver aberta, cole uma pequena tira de papel, prenda 

atrás com fita crepe para poder abrir e fechar.
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4.Cole a barra de papel dobrado na frente da parte superior e em seguida cole as laterais das cortinas no 
palco. Para ajudar a prender a cortina quando estiver aberta, cole uma pequena tira de papel, prenda 

atrás com fita crepe para poder abrir e fechar.
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Cenário e Decorações
5. Para decorar o restante do cenário ou fazer objetos que participarão da história, desenhe os elementos 

que desejar em papéis coloridos, cole-os em um pedaço de papelão e recorte.

6. Para itens que serão manuseados ou ficarão suspensos no cenário, cole um palito de churrasco atrás do 
elemento, use uma tira de papel para fixar.
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7. Ou, para objetos que não irão se mexer, corte um pequeno triângulo de papelão para dar estabilidade.



9

8. Pronto, agora é só posicionar os elementos no palco conforme desejar!
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Indo além!
Agora chegou a parte mais esperada! Está na hora de apresentar a sua peça!
Reúna sua família e apresente seu teatro, lembre-se da história criada no começo, utilize seus personagens e 
interaja com o cenário no palco! 

Não se esqueça de compartilhar seu projeto com seus amigos e com a gente, viu?




