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A Casa de Brinquedos
Sinopse:
Temas abordados: As atividades LÃºdicas sÃ£o indispensÃ¡veis para o desenvolvimento sadio e
para a assimilaÃ§Ã£o dos conhecimentos, estimula a percepÃ§Ã£o, imaginaÃ§Ã£o, capacidade de
raciocÃ-nio e sentimentos. Permite a crianÃ§a comunicar-se consigo mesma e com o mundo,
estabelecendo novas relaÃ§Ãµes sociais.
Numa casa encantada vive uma vovÃ³ simpÃ¡tica e muito solitÃ¡ria que fabrica bonecos e gostaria
muito que eles falassem com ela. Luna, JÃºpiter e ClÃ¡udio, se transportam para o mundo da
fantasia dos brinquedos, onde montam um plano para surpreender a vovÃ³ e revelar a ela tudo o
que os brinquedos podem ensinar. Cenas imaginÃ¡rias estimulam a capacidade criativa de
crianÃ§as e jovens.
CLAÃšDIO: Personagem alegre: ensina que devemos ter alegria para viver e aprender. Usando da
imaginaÃ§Ã£o, desenha um Ã´nibus e mostra como Ã© importante respeitar as leis, os sinais de
trÃ¢nsito e os equipamentos de seguranÃ§a.
LUNA: Personagem didÃ¡tica: ensina as crianÃ§as que atravÃ©s da leitura podemos viajar com as
histÃ³rias, adquirir novos conhecimentos, como tambÃ©m Ã importÃ¢ncia da reciclagem para
preservaÃ§Ã£o da natureza e do meio ambiente.
JÃšPITER: Personagem infantil: ensina que por mais difÃ-cil que possa parecer, devemos ter
interesse em aprender, forÃ§a de vontade e perseveranÃ§a.
VOVÃ“ GAL: Personagem humana: ensina que devemos respeitar o prÃ³ximo e as diferenÃ§as de
cada um.
EspetÃ¡culo didÃ¡tico, pedagÃ³gico, lÃºdico, onde aprender brincando Ã© muito mais fÃ¡cil e
divertido, mostra que os sonhos podem se tornar realidade, sÃ³ depende de cada um.
Faixa EtÃ¡ria: 02 a 09 anos

Ficha tÃ©cnica:
PEÃ‡A: A CASA DE BRINQUEDOS
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ARRANJOS: TATO FISCHER
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