
Exmos Senhores:

Ao longo das últimas décadas, o crescimento populacional, o avanço 
tecnológico e as alterações nos estilos de vida conduziram a um preocupante 
desiquilíbrio ambiental à escala planetária. Actualmente, a necessidade de 
adopção de comportamentos adequados relativamente aos resíduos, 
consumo de água e energia e preservação da biodiversidade emerge como 
preocupação fundamental no sentido de um desenvolvimento que se quer 
sustentável.

A Zoia-Acções Ambientais Lda é uma empresa especializada no 
desenvolvimento de projectos em matéria de educação e sensibilização 
ambiental. Há já sete anos que a nossa equipa, constituída por técnicos, 
criativos, consultores e engenheiros do ambiente, idealiza, concebe e produz 
campanhas integradas com todos os meios de comunicação, com o objectivo 
de transformar os cidadãos em indivíduos conscientes da importância do 
tratamento de resíduos, de hábitos equilibrados de consumo, da racionalização 
dos meios hídricos , da reciclagem e da preservação da biodiversidade.

Existe por parte da nossa empresa um esforço permanente de 
criatividade e inovação, para que a cada momento possamos seleccionar as 
formas mais eficazes de transmitir estas mensagens aos nossos públicos.  Por 
outro lado, possuimos uma capacidade invulgar para idealizar e também 
produzir soluções personalizadas para os nossos clientes. 

Ao longo dos últimos anos, muitos foram os produtos e serviços 
idealizados e produzidos pela empresa. Este catálogo pretende divulgar as 
peças de teatro infantil  que a Zoia tem capacidade de realizar,  peças  estas 
que se afirmam como importantes instrumentos de sensibilização ambiental.



Teatro Infantil

Através de uma equipa de artistas, produzimos, criamos e 
representamos peças teatrais à sua escolha e na área que desejar. 
Os nossos actores interpretam  personagens hilariantes que, de 
uma forma lúdica, transmitem importantes mensagens sobre  
práticas ambientais. Animam quem com eles se cruza através de 
uma interacção e dinâmica que é própria de um grupo direccionado 
para a arte de espectáculo e de sensibilização.

Venceslau - Um Conto Ambiental

A Zoia, em parceria com a companhia "Crème de la Crème" ,apresenta 
Venceslau! Este é um espectáculo com apenas dois actores, em que um deles 
se desdobra em cinco personagens e onde se integram artes circenses e 
magia. Tem um carácter pedagógico e pretende informar, alertar e sensibilizar 
os jovens para questões relacionadas com a qualidade e a preservação 

Objectivo Pedagógico: 

Destinatários:

Recursos Necessários:

com o riso ou o sorriso, 
de uma forma lúdica, pretende-se informar, 
sensibilizar e alertar para questões 
ambientais.

 esta acção dirige-se a crianças 
de todas as idades e mais particularmente a 
crianças até aos 12 anos.

 palco de dimensões 
mínimas 8x6 metros com zona de camarim 
para troca de figurinos, luz (12 spots), som 
com leitor de CD's e 3 microfones.

A sombrinha

O Zé e a Rita plantaram muitas árvores num terreno perto da casa onde 
moravam. O tempo passou, as árvores cresceram e começaram os 
problemas… O terreno do Zé e da Rita começou a ser utilizado para depositar 
lixo. Tal foi a quantidade de lixo no terreno que as árvores não sobreviveram, 
excepto uma: a Sombrinha. Aventuras e peripécias que giram à volta da 
problemática dos resíduos, da reciclagem, da poluição e da preservação das 
florestas.

Objectivo Pedagógico:

Destinatários:

Recursos Necessários:

 informar, sensibilizar e 
alertar para a problemática dos resíduos, da 
reciclagem, da poluição e da preservação das 
florestas.

 esta acção dirige-se a crianças 
com idade superior a 6 anos.

 zona de camarim 
para troca de figurinos, som com leitor de 
CD's e 4 microfones.

 

NovoNovo



Super-Heróis do Ambiente

O  Planeta Terra está cada dia mais poluído e é necessário fazer alguma coisa 
para travar a sua destruição. Durante muitos anos os super-heróis 
conseguiram atenuar o mal, mas, com o decorrer dos tempos, este agravou-se 
de uma forma mais rápida e poderosa, com o surgimento de novos fenómenos 
como o buraco na camada de ozono, o efeito de estufa e a poluição do ar.
Os super heróis não tiveram mãos a medir e, com tanto esforço, foram 
perdendo os seus super poderes. Cansados e sem soluções à vista, têm uma 
ideia brilhante que parece ser a solução do problema: eles vão formar uma 
nova equipa de auxiliares de super heróis que ajudem a salvar o planeta. 

Objectivo Pedagógico: 

Destinatários:

Recursos Necessários:

informar, sensibilizar e 
alertar para boas práticas ambientais.

 esta acção dirige-se a crianças 
com idade superior a 6 anos

 palco com zona de 
camarim para troca de figurinos, luz (spots 
para maior qualidade), som com leitor de CD's 
e 2 microfones.

 

Planeta da Energia

Eva chega a casa depois de uma aula sobre Energia e decide descobrir mais 
sobre este tema nos livros. A meio da sua pesquisa adormece e a sua 
imaginação leva-a a fazer uma viagem por outros planetas. Nessa viagem, 
descobre que em cada planeta existe uma única fonte de energia. Em cada um 
dos planetas encontra alguém que lhe explica tudo sobre a respectiva fonte de 
energia. Quando acorda, lembra-se de tudo o que sonhou e o quanto aprendeu 
e espanta-se ao descobrir que no seu planeta Terra existem todas as fontes de 
energia que viu nos outros planetas… 

Objectivo Pedagógico: 
 

Destinatários:

Recursos Necessários:

aprender conceitos 
fundamentais sobre Energia.

 esta acção dirige-se a crianças 
de todas as idades e mais particularmente a 
crianças até aos 12 anos.

 palco de dimensões 
mínimas 8x6 metros, com zona de camarim 
para troca de figurinos, luz (spots para maior 
qualidade), som com leitor de CD's e 3  
microfones com amplificador.  

Um Sorriso é 100% Bio-Agradável

Um Espectáculo de Palhaços sobre o Meio Ambiente. Uma reflexão divertida 
com todas as crianças sobre a necessidade de proteger os ecossistemas, 
separar o lixo e de como podemos todos contribuir. Dois palhaços, um 
descuidado e outro que, juntamente com as crianças, lhe ensina tudo sobre a 
protecção do meio ambiente. È claro que a aprendizagem não é fácil e dá lugar 
a muitas gargalhadas.

Objectivo Pedagógico: 

Destinatários:

Recursos Necessários:

informar, sensibilizar e 
alertar para boas práticas ambientais.

 esta acção dirige-se a crianças 
com idade superior a 6 anos

 palco com zona de 
camarim para troca de figurinos, luz (spots 
para maior qualidade), som com leitor de CD's 
e 2 microfones.

NovoNovo

NovoNovo

NovoNovo



Espectáculo Musical "Viva a Natureza”

Interactividade Musical

Uma viagem para a Selva

O  Microfone Mágico

Água e energia, não devemos desperdiçar

A Discoteca "Lixo no Chão Não"

Chegou à hora de dançar cantar com os ritmos e melodias do espectáculo 
"Viva a Natureza". Trata-se de um espectáculo musical pedagógico para 
crianças. As canções que fazem parte do espectáculo falam sobre: protecção 
do ambiente, animais e música.

Este espectáculo animado é constituído pelos seguintes momentos:

São tocados alguns temas musicais bem animados, e as crianças são 
convidadas a cantar, a bater as palmas no ritmo, a movimentar-se e a dançar. 
Os temas musicais são tocados ao vivo.

Todos os presentes vão assistir a uma viagem para a selva para cantar com os 
índios enquanto os animais estão a fazer os seus barulhos.

Chegou ao momento da magia o Mágico "Balulo" entra no palco para 
transformar um microfone no fantástico Microfone Mágico. Este microfone é 
capaz de transformar qualquer som, um adulto fica com a voz de criança ou de 
ratinho e uma criança fica com a voz de adulto ou até de um grande e 
corpulento dinossauro. 

É tocado um tema musical que fala sobre o desperdício de água e energia. 

O espectáculo acaba com uma música de discoteca com o nome Lixo no Chão 
Não. Durante este tema, o publico é convidado a dançar e a saltar.

Objectivo Pedagógico: 

Destinatários:

Recursos Necessários:

informar, 
sensibilizar e alertar, de uma forma 
divertida e interactiva, para boas 
práticas ambientais.

 esta acção dirige-se a 
crianças com idade superior a 6 anos

 som com 
leitor de CD's, espaço amplo para o 
público.

NovoNovo



Tobias e as Lendas

As histórias narradas são lendas tradicionais portuguesas que se adaptam de 
acordo com o local onde se realiza a peça. A peça pode ser adaptada de forma 
a sensibilizar para questões ambientais.

Destinatários:

Recursos Necessários:

 esta acção dirige-se a crianças 
com idade superior a 6 anos

 som com leitor de 
CD's

 

Carolina e os Contos

As histórias são inspiradas em contos tradicionais portugueses e estrangeiros 
e adaptadas de acordo com a estação do ano. Podem ser adapatadas de forma 
a sensibilizar para questões ambientais.

Destinatários:

Recursos Necessários:

 esta acção dirige-se a crianças 
com idade superior a 6 anos

 som com leitor de 
CD's

Histórias de um Palhaço

As histórias são originais, escritas por Susana Otão, com base nas vivências 
de um palhaço enquanto ser humano.Podem ser adapatadas de forma a 
sensibilizar para questões ambientais.

Destinatários:

Recursos Necessários:

 esta acção dirige-se a crianças 
com idade superior a 6 anos

 som com leitor de 
CD's

A princesa Ziah

O músico Guesti e o seu Urso chegaram ao palácio do Rei Largo para 
abrilhantar a festa de aniversário da Princesa Ziah. O malvado Rei Crachus, ao 
ver que a princesa se apaixonara pelo músico Guesti, manda o seu criado 
raptá-la e escondê-la na Cova dos Crocodilos Sagrados. Aí começa uma 
empolgante aventura, cheia de perigos, risos e peripécias.  

Destinatários:

Recursos Necessários:

 esta acção dirige-se a crianças 
entre os 3 e os 10 anos.

 som com leitor de 
CD's

O Mistério da Pedra Encantada

Uma história de encantar, com princesas, dragões, reis, bruxas e heróis,  
que fará as delícias das crianças.

Destinatários:

Recursos Necessários:

 esta acção dirige-se a crianças 
entre os 3 e os 10 anos.

 som com leitor de 
CD's

NovoNovo

NovoNovo

NovoNovo

NovoNovo

NovoNovo



Teatro de Marionetas

Dispômos de uma grande variedade de peças de teatro de marionetas com 
teor ambiental, que sensibilizam de uma forma divertida para a preservação do 
meio ambiente.

O lixo do Sr. Bartolomeu

O Sr Bartolomeu  deita papéis para o chão, não separa o vidro, não se importa 
com a separação dos sacos de plástico e ignora os conselhos da D. Etelvina, do 
Mestre António das Varetas e do Miguel relativamente à forma de tratar o seu 
lixo. Chocados com tanta falta de civismo, o Duende Zacarias, o Miguel e o 
público resolvem dar uma grande lição ao Sr. Bartolomeu, que só não acaba 
mal porque o Duende Timóteo e o Rei Sempre Sentado dão uma ajuda 
preciosa.

Objectivo Pedagógico: 

Destinatários:

Recursos Necessários:

informar, sensibilizar e 
alertar para a importância da separação dos 
resíduos.

 esta acção dirige-se a crianças 
com idade superior a 6 anos

 som com leitor de 
CD's

Azinheira Sinaleira

Um dia, uma Azinheira vê-se confrontada com a possibilidade de poder vir a ser 
cortada. Assustada, decide mudar de sítio. Na vila mais próxima, sabe que há 
muitos meninos e meninas que são amigos da natureza. Começa a bater às 
portas, à procura de um lar, só que por detrás de cada uma, avizinham-se 
muitos perigos...

Objectivo Pedagógico: 

Destinatários:

Recursos Necessários:

informar, sensibilizar e 
alertar para a importância da preservação da 
Floresta.

 esta acção dirige-se a crianças 
com idade superior a 6 anos

 som com leitor de 
CD's

Bobby tem dono, o Sr. Bartolomeu

O Sr. Bartolomeu continua a fazer das suas, leva a passear o seu cão (Totó) e 
não apanha o cocó, vai passar uns dias de férias a casa do seu primo e deixa o 
Totó abandonado na rua.... Para comportamentos destes só há uma solução, 
castigo! Só que o Duende Timóteo não é o que se pode chamar um bom 
feiticeiro...

Objectivo Pedagógico: 

Destinatários:

Recursos Necessários:

informar, sensibilizar e 
alertar para as condutas correctas de quem 
possui  animais de estimação 

 esta acção dirige-se a crianças 
com idade superior a 6 anos

 som com leitor de 
CD's

NovoNovo

NovoNovo

NovoNovo


