apresenta:

Nós do grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias apresentamos nossa proposta de sessões
de histórias. Levaremos a Porto Alegre, entre os dias 05 e 13 de outubro, repertórios para crianças
de faixa etária diferenciada: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II.

AS SESSÕES
Nossas sessões de histórias são intimistas,
ou seja, recebem até 50 crianças por
apresentação. A relação de proximidade
garante a visualização dos tapetes
costurados e concentração máxima nas
histórias escolhidas.
A melhor forma para acomodação do
público se dá por meio de arquibancadas
ou semicírculo com 30 cadeiras.

REPERTÓRIO
Temos um repertório variado, específico para
cada faixa etária, que vai de contos populares
de origens diversas (África, Europa, Ásia e
América) a renomados escritores da literatura
infanto-juvenil.
Nosso projeto contém repertório que atende
tanto crianças a partir de 2 anos, como jovens e
adultos.

Currículo
OS TAPETES CONTADORES de HISTÓRIAS
Há 21 anos, o grupo Os Tapetes Contadores de Histórias produz sessões de histórias, espetáculos,
oficinas e exposições interativas a fim de despertar o gosto das crianças e jovens pelas artes e pela
leitura. Coordenado por Cadu Cinelli e Warley Goulart, o grupo é integrado por artistas brasileiros e
peruanos que com muita criatividade, criam e se utilizam de tapetes, malas, aventais, caixas e livros
de pano como cenários de contos autorais e populares de origens diversas.
Com apoio de importantes instituições do
país, e reconhecimento de público e crítica, o
grupo já se apresentou e ministrou oficinas
no Brasil, Austrália, Espanha, Portugal,
México, Argentina, Chile, Peru, Nicarágua e
Benin.

NA ESCOLA
Em escolas com mais de 100 alunos, a fim de atender a todos, realizamos várias
sessões diárias de 25 minutos. Podemos oferecer até 06 apresentações por dia, o que
significa contemplar 300 alunos por dia.

Desta forma, com cada instituição contratante em especial, combinamos previamente
a quantidade de sessões, a fim de atender todas as crianças e ao mesmo tempo
manter a excelência artística e pedagógica do projeto.

Sessão NA FAZENDA DA MINHA AVÓ
Tapetes artesanais bordados com bolsos e texturas representam belos contos que traduzem de
maneira singela e divertida o ambiente da fazenda, os aprendizados com o contato com a natureza.
HISTÓRIAS PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL
contos populares do
Europa e África.

Brasil,

Sessão PALAVRAS ANDANTES

Belos painéis e outros objetos criados no Brasil e Peru - cheios de detalhes, bolsos e surpresas servem de cenário a fábulas e contos fantásticos da América do Sul e África, com direito a espelho
mágico, agulha mágica, pássaros da fauna brasileira e viagens para buscar o Sol. Os contadores
narram: O espelho mágico (conto popular brasileiro, Luís da Câmara Cascudo), A agulha mágica
(Cláudia Macchi, Argentina), Atchiqué (conto tradicional peruano) e Como o Sol passou a brilhar no
mundo (conto africano).

HISTÓRIAS PARA
ENSINO FUNDAMENTAL I
contos do Brasil, América e África.

VALORES
1 sessão de histórias (50 crianças / 25min cada) R$ 600,00
1 sessão de histórias (50 crianças/50 minutos) R$ 1.200,00

CONTATO DA PRODUÇÃO RS:
Bando de Brincantes
brincar@bandodebrincantes.com.br
WhatsApp (somente mensagens, por favor):
51 - 998188918 / 997188918
REALIZAÇÃO:

