


             A Companhia “Circo Teatro Sem 

Lona”, existe a vinte e cinco anos, é uma 

companhia independente que tem como 

objetivo criar uma linguagem teatral que 

se adapta a promover espetáculos em 

espaços alternativos. 



“Só ENERGIA LIMPA pode garantir sobrevivência da Terra” A ENERGIA 



O PROJETO 

A proposta prevê a 

circulação do 

espetáculo por 30 

cidades (sendo de livre 

escolha as cidades 

pelo Brasil). 

             O projeto "A ENERGIA DO PALHAÇO" prevê a apresentação de peça teatral sobre o tema energia, de 

maneira lúdica e com o auxílio de um painel de led tornando a peça mais interativa e tecnológica onde o 

cenário digital provoca uma imersão aos expectadores, possibilitando uma interação entre o digital e o real já 

que alguns personagens da peça também são digitais, interagindo ao vivo com a plateia e a história. A 

apresentação abordará a prevenção de acidentes, o uso seguro da energia elétrica, eficiência energética e 

consumo consciente de energia e água, destacando valores e atitudes de cidadania, levando 

dicas importantes de segurança para crianças. O roteiro poderá ser adaptado conforme necessidade. 



OBJETIVOS 

Realizar  

Oficina para 

 24.000  
Espectadores 



A PEÇA – A Energia do Palhaço 
            
 Iluminando Gerações que leva dicas importantes de segurança para crianças.  

            

            Nossa história se inicia mostrando que no início dos tempos a eletricidade sempre existiu, mas na época da pré-

história o homem ainda não conseguia produzir a  energia, mas com o passar da história o homem aprendeu 
a  produzir e utilizar a energia elétrica para melhorar a vida na terra, e de lá para cá a humanidade melhorou muito sua 
qualidade de vida, com melhores condições de vida o homem conseguiu viver mais, criou e descobriu muitas fontes de 

produção de energia, como a hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica, solar e a combustão. Quase tudo no mundo 
depende de energia, os lares, lojas, escolas, hospitais, telefones, indústrias e etc. Com tanta energia chegando a todos 
os lugares mais distantes, a humanidade parece não dar valor, e desperdiça muita energia, mas e se de repente 
acabasse a energia, seria o caos! A peça demonstra a necessidade da energia no dia a dia, e o desperdício que as 
pessoas fazem no cotidiano, como luzes acesas sem necessidades, banhos muito longos, aparelhos ligados o dia todo 
sem necessidade, corrigindo e conscientizando sobre a importância de sabermos economizar energia, esse recurso 

natural tão preciso que não damos o valor necessário.  A peça também tem como objetivo explicar o caminho da 
energia e outros temas de segurança e eficiência: uso seguro de chuveiro, tomadas e celular; cuidados com pipa; o 
que fazer no caso de choque; uso eficiente da energia; coleta seletiva e uso consciente da água. Em meio a muitas 
risadas com as peripécias dos personagens, as crianças receberão orientações sobre situações bastante sérias como o 
perigo de se empinar pipas próximo a redes elétricas, de utilizar o celular ligado à tomada, e também como agir e 
como prevenir casos de choques.  

           Nossos espetáculos teatrais são educativos, realizados em linguagem circense, permitindo abordar de forma 

lúdica e divertida temas complexos para as crianças e público em geral, tornando-os de fácil entendimento para 

todos. Usamos nossa criatividade nos roteiros e temas, para sensibilizar o público, numa linguagem simples e 

divertida. 

 
 



INTERAÇÃO DIGITAL  
E REVISTINHA 



OFICINAS 
            

            Os alunos e professores terão também uma OFICINA de imersão ao mundo da energia, uma oportunidade de colocar em 

prática as atividades aprendidas de forma lúdica, interativa e divertida. Durante o projeto realizaremos 60 oficinas que terão dicas 
de como usar a energia de maneira consciente, reduzindo o desperdício e garantindo o bem-estar, tanto individual como 
coletivo. Através de jogos e brincadeiras conseguiremos conscientizar as crianças que não se pode desperdiçar energia elétrica. É 
importante que elas saibam que a energia elétrica é fundamental, mas ao mesmo tempo é perigosa e pode colocar em risco a 
vida delas. Os brinquedos são educativos e ecológicos, são feitos com material reciclado, é possível as crianças construírem a 
bateria sustentável em casa, incentiva à consciência ambiental e reutilização de materiais.  

 
 Circuito da Oficina 

- Utilizando um esquema com batatas e 

placas metálicas, o experimento, visa 

demonstrar o funcionamento da "pilha 

de batata", que gera energia elétrica 

através de uma reação química. A 

bateria caseira poderá ser aplicada em 

objetos que necessitem de uma baixa 

quantidade de energia, como 

lâmpadas de LED e calculadoras. 

- Gire o dínamo para produzir a eletricidade 

que irá alimentar seu motor. O dínamo é a 

sua própria fonte de energia verde. Esta 

corrente elétrica é utilizada para acender o 

farol da bicicleta, ou qualquer led que seja 

instalado no circuito, a criançada pode 

transformar um simples motor de brinquedo 

em um gerador que converte o movimento 

da mão em energia elétrica e aciona uma 

lâmpada. Sem bateria e sem poluição. 

Possibilitando as crianças montarem o seu 

próprio gerador de Energia. 

- Com o dínamo construa seu próprio robô 

com matérias recicláveis movendo para 

frente e para trás, movendo as mandíbulas 

conforme ele anda. Recicle materiais de seu 

cotidiano para fazer o corpo do robô. É uma 

maneira divertida de aprender sobre energia 

alternativa. 

 

- Saiba como um dínamo gera eletricidade e 

como um circuito é conectado. Faça uma 

tocha dínamo, um robô iluminado, uma 

hélice voadora, um veículo movido a hélice 

e muito mais.  



CONTRAPARTIDAS 

Divulgação  

Nas Redes 

Sociais 

Trabalho de 

Assessoria de 

Imprensa, divulgando 

o projeto para jornais, 

blog, sites, redes de 

TV e rádio, visando 

uma maior 

divulgação. 

Banner do 

projeto, cada 

cidade com 

a sua marca. 

Banner  

Somente do 

Patrocinador. 

Jogo de QUIZ no 
tablet personalizado 

com a logo do 
patrocinador. 

Cartilha  
educativa do 
projeto com 
brincadeiras 

educativas; (em 
função do  

aporte. 

Vídeo clip do 
projeto com os 

melhores 
momentos e 
depoimentos 

de alunos, 
professores. 

Oficina 
interativa com 

demonstrações 
dos tipos de 

energia e 
como 

funcionam. 



ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS 


