
Manual de instruções para montagem do 
teatro de bonecos, de seus personagens

e do dado ilustrado
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A série de animações As 
pintas do Júnior, Hugo, o 
monstro, Voa, João e Aquitã, o 
indiozinho está disponível no 
Portal MultiRio:
www.multirio.rj.gov.br.
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Que Medo! é um conjunto de materiais 
– série de desenhos animados, coleção 
de livros infantis com realidade 
aumentada, dado e teatro de bonecos – 
que aborda os diferentes tipos de medo 
mais comuns nas crianças. 

Para montar o cenário do teatro 
com os personagens e o dado é 
só seguir o passo a passo, com 
nossas orientações. Chame as 
crianças para participar da 
tarefa, que será pura diversão.
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Impressora
Papel 180g (Encontrado em 
qualquer papelaria, é mais 
encorpado e, portanto, mais 
adequado para dar firmeza 
ao teatro e aos personagens. 
Outra opção é usar o papel 
comum da impressora e 
colar em uma cartolina.)
Tesoura
Cola

-
-

-
-

Comece separando o material
necessário:     
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Imprima somente da página 10 até a 16. 
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Recorte o cenário seguindo a indicação 
das linhas tracejadas. Comece pela 
imagem inteira e, em seguida, recorte 
a parte central branca. 

CENÁRIO

RECORTE
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COLE

DOBRE
Dobre as laterais do palco 
seguindo o tracejado branco, 
para criar sustentação.

Cole as três partes, 
cuidando para que 
todo o cenário fique 
bem alinhado.

5

parte 1
parte 2 parte 3
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RECORTE
Recorte os personagens (1) e suas 
tiras de sustentação (2), seguindo 
sempre as indicações das tesouras. 
A orientação vale para todos os 
personagens e as tiras.

6

(1)

(2)

PERSONAGENS



7

COLE
Cole os personagens nas 
tiras. Assim, será possível 
movê-los para encenar
as histórias.
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MONTE
Monte o dado recortando e 
colando as laterais, de acordo 
com as instruções da página 16.

DADO

8

O dado será usado para sortear 
a história que vai ser contada 
no teatrinho. Observe que cada 
uma das faces tem o desenho 
correspondente a um dos livros. 

Quem tem medo 
de ir ao médico?
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O show
vai começar!

DIVIRTA-SE!
Depois de assistir às animações, 
ler os livros e descobrir a realidade 
aumentada, é hora de brincar com o 
teatro de bonecos. Jogue o dado para 
sortear a história e pronto...
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PARTE 1
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PARTE 3

6
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O teatro de bonecos acompanha a coleção 
de livros infantis Que Medo!, adaptada de 
animações produzidas para a série de TV  
da MultiRio.

Cada um dos livros fala sobre um tipo de 
medo: de ir ao médico, em As pintas do 
Júnior; dos “monstros que vivem embaixo 
da cama”, em Hugo, o monstro; de ir à 
escola, em Voa, João; de ficar sozinho
no escuro, em Aquitã, o indiozinho.

Com o teatrinho, as crianças podem recon-
tar as histórias, criar outras histórias com 
os mesmos personagens ou misturar todos 
eles em uma nova narrativa. Podem tam-
bém criar outros personagens, usando o 
mesmo palco.

A coleção Que Medo!, com seu teatro de 
bonecos, estimula a criação de texto (oral 
e escrito), a produção coletiva, o desen-
volvimento da oralidade, a organização do 
pensamento e a descoberta de soluções 
para diferentes conflitos.

Coleção Que Medo!
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PERSONAGENS
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PERSONAGENS
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TIRAS DE SUSTENTAÇÃO
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DADO

16

A
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cole aqui
cole aqui

cole aqui
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Quem tem medo 
do escuro?

Q
ue

m
 te

m
 m

ed
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de
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ro
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Q
uem

 tem
 m

edo 
de ir ao m

édico?

Quem tem medo do
primeiro dia de aula?
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