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Crie os seus personagens
 
Agora é a sua vez de criar os persona-

gens. Você vai precisar de:• Uma cartolina branca

• Uma tesoura sem ponta

• Um lápis

• Canetinhas coloridas ou lápis de cor

Use os personagens do teatro de 

papel para servir de molde, desenhe 

os seus próprios personagens, recor-

te e solte a imaginação.

 
Você também pode colar recortes de 

revistas ou usar uma foto sua bem bonita. 

Pronto, agora você tem mais bonecos 

para montar a sua peça teatral!

Instruções:

Para brincar de teatro de sombra 

você vai precisar de:

• Uma lanterna.  

• Dois pedaços de fita adesiva. 

Pegue a folha de papel vegetal e cole na parte da 

frente do seu teatrinho, pronto, você tem uma tela.

 Agora ligue a lanterna com a luz voltada para a folha 

e coloque os bonecos entre a luz e a folha. Viu só a 

sombra projetada no papel??! Agora é só montar a 

sua peça de teatro de sombras.

O BuZum! é um ônibus todo reformado!! Pintamos a parte de fora pra 
chamar bastante atenção e por dentro montamos um teatro!! Com tudo 
que um teatro deve ter: palco, plateia, som, luz e até ar condicionado!
Se você quiser saber mais, pode entrar no nosso site www.buzum.com.br 
ou nos seguir em nossas redes sociais, www.facebook.com/Projeto-
BuZum e instagram @ProjetoBuZum. 

Vrum, vrum, vrum.....

sobre o sobre o

Você acabou de assistir ao espetáculo Darwin BR. Descobriu que o Charles 
Darwin foi um importante cientista, que morava lá na Inglaterra. Viu que ele 
fez uma viagem de navio ao redor do mundo e que adorou conhecer o Brasil, 
se encantou com a capoeira e com os vários animais que encontrou na floresta 
tropical!
Agora é a sua vez, solte a imaginação e brinque de teatro de bonecos!!
Boa diversão!


