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CASA DE TEATRO ANA

Material

• EVA cinza com espessura de 5 mm
• EVA vermelho com espessura de 2 mm
• Tesoura e estilete
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria

Como preparar

• No EVA cinza, risque e recorte a base da casa, usando a medida: 
largura = 43 cm e altura = 32,5 cm; com estilete, corte a abertura da 
janela: largura = 20 cm X 13,5 cm.

• No EVA vermelho, risque e recorte o telhado (largura maior = 51,5 
cm; largura menor = 43 cm; altura = 7,5 cm) e a moldura da janela 
(largura = 23,5 cm; altura = 17 cm; largura da moldura = 3 cm; 
retângulo interno vazado = 20 cm X 13,5 cm). Cole o telhado e a 
moldura da janela na base da casa.

• Faça uma alça (altura = 15 cm; largura = 3,5 cm) com EVA cinza e 
cole as pontas dela no centro da parte superior, do lado de trás da 
casa (acima da abertura da janela).

Como usar

Use a alça que está atrás da casa teatro para segurá-la enquanto 
manuseia o fantoche.
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FANTOCHES

ANA, ELCANA, SAMUEL ADULTO, 
SAMUEL VELHINHO, REI SAUL, REI DAVI

Material

• Papel-cartão para fazer os moldes
• Lápis
• Feltro para o corpo dos fantoches: bege, vermelho, preto, marrom-escuro, marrom-

terra, ruivo, branco
• Feltro para a roupa dos fantoches: rosa, azul-claro, verde-escuro, cinza, roxo, amarelo
• EVA dourado
• Cordão branco
• Tesoura
• Agulha e linha de costura
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria

Como preparar

• Transfi ra o molde do corpo dos fantoches para um pedaço de papel-cartão dobrado 
ao meio, deixando o pontilhado exatamente sobre a dobra do papel. Após recortá-lo, 
você obterá o molde inteiro do corpo dos fantoches. Transfi ra esse molde para o feltro 
bege e recorte-o, de forma a ter duas peças para cada fantoche (12 peças no total). 
Costure ao redor, deixando apenas a parte debaixo do corpo sem costurar.

• Risque e recorte a cabeça dos fantoches no feltro bege (duas peças para cada 
personagem). Pelo avesso, costure uma peça na outra, deixando sem costurar a parte 
debaixo, em que estão as duas marcas. Desvire a peça, introduza-a na parte de cima 
do corpo (pescoço) e cole-a no pescoço.

• Copie o molde da roupa dos fantoches num pedaço de papel-cartão dobrado ao 
meio, deixando o pontilhado exatamente sobre a dobra do papel. Após recortá-lo, 
você obterá o molde inteiro da roupa dos fantoches. Transfi ra esse molde para o feltro 
e recorte-o, de forma a ter duas peças para cada fantoche. Costure as laterais e os 
ombros, deixando a parte debaixo, a gola e as mangas da roupa sem costurar. Vista os 
fantoches, depois amarre um cordão na cintura deles (opcional). Na roupa do rei Saul, 
cole o cinto amarelo; e na roupa do rei Davi, cole o cinto dourado.

• Risque e recorte os detalhes do rosto dos fantoches [olhos, nariz, boca, cabelo (frente 
e verso), coroa, barba, bigode, cavanhaque]. Primeiro, cole a parte da frente; depois, 
a parte de trás do cabelo de cada personagem. (OBS: no rei Saul e no rei Davi, é 
preciso colar a coroa antes, entre as partes superiores do cabelo deles.) Em seguida, 
cole os olhos, o nariz e a boca de cada fantoche. Para o fantoche Elcana, cole também 
o bigode; para o fantoche rei Saul, cole o cavanhaque.
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Material

• Cópias do andoche de Ana
• Lápis de cor ou giz de cera
• Papel-cartão
• Tesouras
• Tubos de cola

Como preparar

• Tire cópias do andoche de Ana e deixe as crianças pintarem. Cole 
o andoche no papel-cartão para que fi que fi rme. Recorte o andoche 
e os dois buracos em que as crianças vão colocar os dedos. 

Como usar

Deixe as crianças brincarem de fazer Ana andar.

ANDOCHE

ANA
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BONECO-BEBÊ SAMUEL

Material

• Feltro azul-claro e bege
• Algodão ou manta acrílica para enchimento
• Agulha e linha para costurar
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Caneta com tinta permanente ou tinta para tecido: branca, preta, 

vermelha e marrom

Como preparar

• Risque e recorte o corpo do boneco-bebê Samuel no feltro azul-
claro. Pelo avesso, costure ao redor do corpo, deixando a parte de 
cima sem costurar. Vire o corpo do boneco e encha com algodão 
ou manta acrílica. Reserve a peça.

• Copie o molde da cabeça do boneco-bebê Samuel no feltro bege e 
recorte. Pelo avesso, costure ao redor da cabeça deixando o pescoço 
sem costurar. Vire a peça e encha com algodão ou manta acrílica. 
Costure o pescoço, introduza-o no corpo do boneco-bebê e cole.

• Por último, faça os detalhes do cabelo, dos olhos e da boca com 
caneta ou tinta para tecido.
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FANTOCHE

SAMUEL CRIANÇA

Material

• Papel-cartão para fazer os moldes
• Lápis
• Tesoura
• Feltro para o corpo do fantoche: bege, vermelho, preto, branco, marrom-terra
• Feltro para a roupa do fantoche: verde-claro, branco, retalhos de cores diversas
• Cordão branco
• Agulha e linha de costura
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria

Como preparar

• Transfi ra o molde do corpo do fantoche Samuel criança para um pedaço de papel-
cartão dobrado ao meio, deixando o pontilhado exatamente sobre a dobra do papel. 
Após recortá-lo, você obterá o molde inteiro do corpo do fantoche. Transfi ra o molde 
para o feltro bege e recorte-o, de forma a obter duas peças. Costure ao redor, deixando 
apenas a parte debaixo do corpo sem costurar.

• Risque e recorte a cabeça do fantoche Samuel criança no feltro bege (2 peças). Pelo 
avesso, costure uma peça na outra, deixando sem costurar a parte debaixo, em que 
estão as duas marcas. Desvire a peça, introduza-a na parte de cima do corpo (pescoço) 
e cole-a no pescoço.

• Copie o molde da roupa do fantoche Samuel criança num pedaço de papel-cartão 
dobrado ao meio, deixando o pontilhado exatamente sobre a dobra do papel. Após 
recortá-lo, você obterá o molde inteiro da roupa do fantoche. Transfi ra esse molde 
para o feltro verde e para o feltro branco, e recorte-os, de forma a obter duas peças 
para cada cor de feltro. Costure as laterais e os ombros, deixando a parte debaixo, a 
gola e as mangas das roupas sem costurar. Na roupa branca, cole retalhos de feltro 
(cores diversas) no contorno da gola e na parte debaixo. Vista o fantoche, depois 
amarre um cordão na cintura dele (opcional).

• Risque e recorte os detalhes do rosto do fantoche Samuel criança (olhos, nariz, boca, 
cabelo - frente e verso). Primeiro, cole a parte da frente; depois, a parte de trás do 
cabelo. Finalize o fantoche colando os detalhes do rosto: olhos, nariz e boca.
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ROUPA SAMUEL CRIANÇA
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RÉGUA DE BONEQUINHOS

Material

• EVA grosso na cor bege para rosto e braços; mais 3 cores diferentes para o corpo
• 2 tiras de EVA de cores diferentes medindo 16 cm X 120 cm cada
• 2 novelos de lã em cores diferentes (menino e menina)
• 1 pedaço de papelão de 10 cm
• 1 pedaço de papelão de 18 cm
• 4 olhos móveis nº 18
• Caneta com tinta permanente preta
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Velcro e grampeador

Como preparar

• Risque, recorte e monte o rosto dos bonequinhos no EVA bege. Use cola quente para fi xar 
os olhos e a caneta com tinta permanente para fazer a boca de cada um deles.

• Após a montagem da cabeça, use fi os de lã para fazer os cabelos da seguinte forma: Para 
a menina – pegue o novelo de lã e enrole-o no pedaço de papelão de 18 cm, dando 50 
voltas. Retire a lã do papelão e amarre-a no centro. Corte os fi os nas laterais, cole os laços 
formando a “maria chiquinha”. Cole o cabelo na cabeça da menina. Para o menino – 
proceda da mesma maneira, mas use o papelão de 10 cm e dê 15 voltas. Faça 3 tufos de lã 
e cole-os na cabeça do menino.

• Use duas cores de EVA para fazer o corpo do menino; outra cor de EVA para fazer o 
corpo da menina.

• Risque e recorte o molde dos braços no EVA bege. Cole um braço na frente e o outro braço 
atrás do corpo dos bonequinhos. Em seguida, cole o rosto no corpo dos bonequinhos.

• Para as réguas, risque e recorte no EVA duas tiras de cores diferentes medindo 16 cm X 
120 cm cada. Faça nelas as marcações de uma régua (de 1 em 1 cm).

• Coloque Velcro na parte superior da régua e atrás dos bonequinhos, fi xando o Velcro com 
cola quente e grampo. 

Como usar

• Fixe a régua de bonequinhos na parede, ao nível do chão. Meça cada criança e anote o 
nome delas na régua. Depois de algum tempo, meça-as novamente para verem quanto 
cresceram.
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BONECO SAMUEL MENINO

Material

• EVA na cor bege
• Feltro nas cores verde-clara e marrom-terra
• Cordão branco
• Papel-cartão ou cartolina
• Caneta com tinta permanente ou tinta nas cores: branca, preta e 

vermelha
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Tesoura

Como preparar

• Faça o molde da roupa do boneco Samuel menino no papel-cartão. 
Dobre o feltro verde-claro, coloque a parte dos ombros na dobra 
do feltro e recorte para obter frente e costas da roupa.

• Transfi ra o molde do corpo do boneco para o EVA bege e recorte. 
No feltro marrom-terra, recorte o cabelo do boneco e cole-o no 
local correto. Faça os detalhes do rosto com tinta para tecido ou 
caneta com tinta permanente.

• Vista o boneco Samuel menino com a roupa verde-clara e amarre 
o cordão na cintura dele.
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MINI MEGAFONE

Material

• Cartolina
• TNT na cor de sua preferência
• Pistola de cola quente

Como preparar

• Risque o molde da base e da alça do megafone na cartolina e 
recorte-o. Faça o mesmo no TNT. Cole o TNT na cartolina, tanto 
na base do megafone quanto na alça dele.

• Dobre o megafone no pontilhado e cole.
• Depois, cole as pontas da alça no megafone.
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DEDOCHES

SAMUEL CRIANÇA E SAMUEL ADULTO

Material

• EVA bege
• Feltro verde-claro, verde-escuro, marrom-terra e vermelho
• Agulha e linha de costura
• Pistola de cola quente ou cola de silicone fria
• Caneta com tinta permanente ou tinta nas cores: branca, preta e 

vermelha

Como preparar

• Risque e recorte a roupa dos dedoches no feltro verde-claro e 
no verde-escuro. Em seguida, costure em volta da roupa e deixe a 
parte debaixo sem costurar. Depois, vire a peça, deixando a costura 
pelo lado de dentro.

• Risque e recorte os braços, o nariz e a cabeça dos dedoches no 
EVA bege. 

• Cole os braços e a cabeça na roupa de cada dedoche. 
• Recorte os cabelos dos dedoches no feltro marrom-terra. Cole a 

parte da frente dos cabelos na cabeça dos dedoches; depois, a parte 
de trás, deixando aparecer um pouco as orelhas de cada um deles.

• Finalize o dedoche Samuel criança usando a caneta com tinta 
permanente para fazer os olhos e a boca. Para o dedoche Samuel 
adulto, faça os olhos com tinta ou caneta; o nariz, com EVA bege; 
e a boca, com feltro vermelho, colando na barba do dedoche.

Como usar

Coloque o dedoche (um em cada dedo) para trabalhar da maneira 
orientada na aula.
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