
 

NARRAÇÃO 
HISTÓRIAS PARA 1a. INFÂNCIA 

Neste repertório pequisamos e preparamos histórias 
especialmente para bebês e crianças até 06 anos. Através das 
histórias, músicas e brincadeiras os pequeninos vão se 
conectando com todos e tudo que os rodeiam e a cada momento 
nos ensinando  como é bom aprender. 
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HISTÓRIAS PARA PEQUENINOS 
 
Três divertidas histórias são narradas e entremeadas com canções e 
brincadeiras populares. As histórias escolhidas para esta narração são contos 
de repetição ou contos cantados, que contribuem para o entendimento e 
concentração dos pequenos.  

 

Repertório: 

BRINCA CONTO 
 
Um divertido repertório de histórias criado especialmente para os pequeninos. 

Nesta apresentação utilizamos diversos recurso: contamos histórias através de 

brincadeiras, estimulando a coordenação motora e o interesse pelo corpo; 

trabalhamos utilizando o livro como objeto de cena e utilizamos diversos recursos 

O QUE É OU NÃO É? 
 
Histórias que falam de amor, de medo e de amizade são narradas e entremeadas 

com canções e brincadeiras populares para a 1a. e 2a.Infância. As histórias 

escolhidas para esta narração são contos de repetição ou contos cantados, que 

contribuem para o entendimento e concentração dos pequenos. 
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QUEM SOMOS 
HISTÓRICO DA CIA 

A cia Conto em Cantos foi fundada em 2005 com interesse em pesquisar a linguagem cênica por 
meio de histórias e narrativas, e de levar o potencial transformador da vivência teatral ao mais 
diversos lugares a cia desenvolveu, ao longo de 08 anos, apresentações de espetáculos teatrais e 
de narração de histórias, oficinas de narração de histórias e de teatro. Foram realizadas mais de 
2640 atividades que ocorreram em teatros, escolas, bibliotecas, centros culturais, rede Sesc, 
Ongs, livrarias, feiras de livros e parques nos estados de São Paulo, Ceará, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul e em comunidades ribeirinhas e na periferia dos estados do Amazonas e do Pará. 

Participamos de festivais nacionais e internacionais de teatro e contação de histórias em 
São Paulo, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Amazonas e na Colômbia.  

Desde 2007 a companhia foi contemplada pelo PROART e realiza  apresentações em escolas 
municipais, CEUs e participa do programa Recreio nas Férias da Prefeitura Municipal de São 
Paulo. 

Em 2009 estreou o espetáculo de teatro-narrativo VOZ INVENTADA, criado a partir de poemas de 
Manoel de Barros que participou do Projeto Viagem Literária 2010 e 2011, realizando diversas 
apresentações em cidades do interior do estado de São Paulo. Contemplado no edital de teatro 
da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo 2010 e 2011, onde realizou diversas 
apresentações em escolas e parques da cidade. 

Em 2010, 2011 e 2012 foi selecionada pelo Edital de Contação de Histórias de São Bernardo 
do Campo, com os projetos HISTÓRIA DE TODO CANTO e NO FIO DAS HISTÓRIAS, para 
realizar diversas apresentações nas bibliotecas municipais e ministrar oficina de formação de 
contação de histórias para educadores. 

Em 2008 e 2009 realizamos pesquisa de campo na Amazônia coletando histórias populares da 
região e partindo desta imersão cultural criamos narrações de histórias, bate-papos e o 
espetáculo de teatro AMAZÔNIA ADENTRO. O espetáculo AMAZÔNIA ADENTRO recebeu 7 
indicações ao Prêmio FEMSA de Teatro Infanto Juvenil (Melhor: Espetáculo Infantil, Texto 
original, Música Originalmente Composta, Cenário, Iluminação, Atriz e na Categoria Especial para 
a pesquisa realizada de lendas ribeirinhas). Foi vencedor do Premio CPT 2010 na categoria 
Trabalho para Plateia Infanto-Juvenil. 

Em 2012, a cia. foi convidada a contar histórias no festival "Conte outra Vez" em Recife/PE e 
estreou dois novos espetáculos infantis: MARINHAR e  POR UM FIO (espetáculo produzido em 
parceria com a cia. A Hora da História) considerado um dos 10 melhores espetáculos em 
cartaz em 2012 pelo jornalista e crítico de teatro Dib Carneiro.  
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CONTATO 
Mais fotos e vídeos no nosso blog 

(! 

www.ciacontoemcantos.blogspot.com 

www.contoemcantos.com 

  

(11)99869-7068 

(11)97171-9391 

(11)2337-7068 


