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Cinderela, a Gata Borralheira
Sinopse:
Temas Abordados: BenevolÃªncia, Cidadania, CobiÃ§a, EgoÃ-smo, Inveja, Competir sem
Trapacear, Ser Justo e Limpo na sua maneira de Ser, Agir e Reconhecer os Erros.
Um conto de fadas com ares renovados, nÃ£o bastassem os maus-tratos infligidos Ã donzela do
sapatinho de cristal, nesta versÃ£o a pobre Ã³rfÃ£ Ã© escravizada pela madrasta e suas filhas
feias e mÃ¡s. O trio ambicioso faz de tudo para impedir Cinderela de ir ao baile, onde serÃ¡
escolhida a futura princesa.
A peÃ§a ganhou um novo personagem: um Lobo, que nÃ£o Ã© mau como nos outros contos,
dando uma conotaÃ§Ã£o de um Anjo Protetor. Com a ajuda da fada encantada e dos animais, eles
transformam as pobres roupas de Cinderela num lindo vestido, e seus velhos sapatos em
sapatinhos de cristal. Contudo, antes da meia noite, Cinderela deverÃ¡ retornar, pois o encanto
acabarÃ¡ e tudo voltarÃ¡ a ser como antes. No baile, o PrÃ-ncipe fica encantado com a beleza de
Cinderela deixando as outras moÃ§as com inveja daquela desconhecida. A meia noite, Cinderela
foge deixando um sapatinho no meio do Baile, curioso por saber quem era aquela donzela, o
prÃ-ncipe proclama: a Donzela a quem esse sapatinho servir serÃ¡ a futura princesa. ComeÃ§a
entÃ£o a procura pela misteriosa Donzela dona do sapatinho de Cristal. Ao descobrir que Cinderela
Ã© a dona do sapatinho e, portanto serÃ¡ a nova Princesa, a Madrasta arrepende-se de suas
maldades e do sei egoÃ-smo, e implora o seu perdÃ£o.
Faixa EtÃ¡ria: 02 a 12 anos
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