
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proposta 
  

Festas de Natal 

 

 
 

 

 

Projecto Ideias Ambientais, 
de Silvia Chambel 

Zona Envolvente à Praça de Touros 22 - 4º Dto. 
2860-423 Moita | Tel. +351 96 3990155 ou 210889140 

http://ideiasambientais.wordpress.com/    
iambientais@netcabo.pt 

http://ideiasambientais.wordpress.com/


 

FAÇA DE TODOS OS DIAS O DIA DO AMBIENTE! 
 

            

2 

 

 
 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
Esta proposta surge na necessidade das entidades realizarem festas de Natal, com uma excelente 

relação qualidade/Custo, para vários grupos, com ou sem muitas crianças e adultos, sem se 

preocuparem com a quantidade! 

  

ATIVIDADES SUGERIDAS  
Devem ser ajustadas ao nº de crianças e adultos, sendo o ideal, atividades em que todos participem 

em simultâneo, e que tanto adultos com crianças possam assistir. 

 

 Peça de Teatro (escolher das que se encontra em baixo *) e: 

 

Opção 1: Coreografias diversas, malandrices/jogos e oferta de um balão de modelar (1 por criança).  

 

Opção 2: Coreografias diversas, malandrices/jogos e pinturas faciais simples (1 por criança). 

 

Opção 3: Coreografias diversas, malandrices/jogos e sessão de magia (sem limite máximo de 

participantes). 

 

*Peças de teatro disponíveis: 

 

                 
 

O Segredo do natal- O Natal estava quase a chegar...a Ursa Teresa já andava a preparar o seu Natal 

(e tudo como diz a tradição), mas a coelha Janota, que era muito distraída, andava sempre a fazer 

asneiras... Claro que a sua família e amigos ficavam muitas vezes chateados com ela...mas a chegada 

de um duende ainda mais malandreco, trouxe ainda mais animação ao Natal...onde afinal a Janota 

descobriu, que o segredo no Natal, é a família e os amigos! 

 

A Janota e o seu maior presente-Janota estava de férias, mas não largava o seu presente de anos, e 

com ele aprendeu uma valente lição…afinal as novas tecnologias nem sempre são boas… 

 

As férias de natal estão a chegar - Janota e o Duende, deixam a professora de cabelos em pé todos 

os dias, esta coitada, já nem sabe o que fazer a tanto disparate…mas as férias do Natal estão a chegar 

e muitas surpresas também…tudo a pensar em Ti! 

 

 

 

A India Chuchua nunca aprende – Chuchua decide ir fazer um piquenique para a floresta, mas claro, 

só faz asneiras, a sorte é aparecer a India Tatie, que salva a floresta daquele terror… 

 

 

 

 

https://ideiasambientais.wordpress.com/sony-dsc-107/
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 Peça de fantoches (A escolher das em baixo **) e: 
 

Opção 4: Coreografias diversas, malandrices/jogos e oferta de um balão de modelar (1 por criança). 
 

Opção 5: Coreografias diversas, malandrices/jogos e sessão de magia (sem limite máximo de 

participantes) 
 

Opção 6: Coreografias diversas, malandrices/jogos e jogo dos sons dos animais (sem limite máximo 

de participantes) 
 

Opção 7: Coreografias diversas, malandrices/jogos e Jogo o que comem os animais (sem limite 

máximo de participantes) 
 

Opção 8: Coreografias diversas, malandrices/jogos e Atelier o meu prato favorito  
 

Opção 9: Coreografias diversas, malandrices/jogos e Pinturas faciais simples (1 por criança). 
 

Opção 10: Coreografias diversas, malandrices/jogos e Atelier de reutilização – uma moldura (1 por 

criança). 
 

Opção 11: Coreografias diversas, malandrices/jogos e Atelier de reutilização: construção de uma 

carta/postal de Natal (1 por criança). 
 

No caso onde existem limites de participantes, devem ser considerados 25 no máximo, para 

mais participantes, deve ser indicado o nº de participantes e será ajustada a proposta! 

 

**Peças de fantoches disponíveis:  
 

Fantoches reutilizados “O Ajudante do Pai natal”- È uma história de um menino (O Ventania) que vivia 

na floresta e tinha um amiguinho muito especial: o velho da floresta! A chegada de mais um Natal, 

vai trazer uma grande surpresa a estes 2amiguinhos... 
 

  
 

Fantoches “Os Animais e o Circo” – O rei que queria mandar mais, decidi mudar-se para o circo, 

abandonando os seus amigos da savana, pensando ele, que vai ter criados e uma melhor vida…será 

que isso vai acontecer? 

 
 

Fantoches de Sombras “O Vale Encantado”: Uma princesa vive num vale rodeado da natureza e 

animais, mas um dia a chegada de caçadores, atormenta o vale, e a Bruxa aproveita-se para fazer 

mal à princesa, mas irá chegar alguém para a salvar? 
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Fantoches reutilizados “Uma Alimentação saudável”: Duas irmãs gémeas deviam ser 

quase iguais, mas no que toca à alimentação, são bem diferentes, afinal será bom ter 

uma alimentação saudável? 

 
 
 

Fantoches ”Quando o amor bate à porta” – “ pessoas de meios tão diferentes vivem numa quinta, 

gostos diferentes e culturas diferentes, mas irá o amor vencer essas diferenças? 

 
 

Fantoches ”A vida de um agricultor” –Viver na cidade é assim tão diferente de viver no campo? É o 

que vamos descobrir com 2 amigas tão diferentes… 

 

 
 

Fantoches “ Capuchinho vermelho” – pois é esta é a verdadeira história do capuchinho, que se deixa 

enganar pelo lobo mau…. 

     
 

Fantoches de dedo/dedoches “Uma família à maneira” – Laura uma menina que quer mandar decide 

fazer o que a sua amiga fez, fugir de casa, na esperança que os seus pais lhe fariam todas as vontades 

assim que regressasse, mas afinal serão os pais todos iguais? 
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Fantoches de dedo/dedoches “Um Natal diferente” - Esta é a história de um Natal onde 

tudo é diferente: muitas aventuras e presentes engraçados para fazer rir, porque o 

Natal também tem de ser ecológico! Os presentes são feitos com reutilização de 

resíduos/lixo, são embrulhados em folhas de jornal e decorados com fitas do ano passado. Os enfeites 

da árvore de Natal são feitos com reutilização, na lareira usamos as cascas da laranja para dar cheiro 

agradável...os presentes vão descer pela chaminé, mas primeiro todos terão que meter as suas meias 

penduradas na mesma...o pai natal terá uma chegada atribulada... e no final da festa, o lixo é todo 

separado e guardado (pois a recolha não é feita todos os dias...porque todos têm direito ao Natal)! 

  
 

Outros temas disponiveis: 
 

Temas fantoches: “O Ajudante do Pai Natal”, “Quando o amor bate à porta”, “Uma alimentação 

saudável”, dedoches “uma família à maneira”, sombras “o vale encantado”, ”Afinal o que é o sistema 

solar”, “A vida de um agricultor”, “25 de Abril” , Sombras ”a lenda do Sº Martinho”, “Os animais e o 

circo”, dedoches e fantoches ”O capuchinho vermelho”, “A primavera chegou”, ”Água é vida”, 

dedoches “os animais são nossos amigos”, “vamos salvar o planeta”, “Evolução do planeta terra”, “A 

lenda do coelhinho da Páscoa”, dedoches “o que eu quero ser quando crescer”, “ter uma profissão à 

maneira”, “vamos proteger a floresta”, dedoches “ser bombeiro”, ”os animais e o oceano”, “a vida de 

um pescador”, “os 3 porquinhos”,  “o que é ser criança, “aprender e crescer”, dedoches “o circo 

animado”, ”a nossa floresta”, “o piquenique na floresta” “vamos separar os resíduos”, “história de 

portugal”, “o camelo que vivia no deserto”, “ser astronauta”, “praia, sol e muita água”, “umas férias 

divertidas”, “campo e a cidade”, “uma quinta à maneira”, “ser avô”, “ser neto”, “regresso à escola” 

,”ser professor” ,”chegou o Outono” ,”alterações climáticas e efeito de estufa”, “O verdadeiro tesouro”, 

“o segredo do mar”, “importância da água”, “vamos poupar água”, “ser um carteiro”, dedoches “o 

segredo do Halloween”, dedoches “um Natal diferente”, entre outros. 

 

Temas teatros: O Segredo do Natal, India Chuchua nunca aprende, A maior prenda de Janota, ”a 

branca de neve, o capuchinho vermelho, somos todos diferentes, vamos à praia, os piratas andam 

mesmo ai, etc 

 

CONDIÇÕES FINAIS DA PROPOSTA 
 

1. Todas as comunicações, devem ser efetuadas diretamente com Sílvia Chambel ou Pedro Colaço 
 

2. O total de técnicos irá ser ajustado ao tipo de actividade, estarão caracterizados de acordo com 

a opção escolhida. Podemos fazer a entrega de presentes com o Pai Natal, sendo estes da 

vossa responsabilidade. 

 
 

3. Todas as histórias vão previamente gravadas e têm animação e musica (pelo que precisamos 

de tomada de luz para ligar sistema de som e luzes, e eventuais equipamentos, e caso 

necessário o nosso equipamento de som, no caso de o espaço não dispor). Caso já se encontre 

no local devemos ter livre acesso ao mesmo e deve incluir microfones e suportes para os 

mesmos e estar próximo do local onde será feita a atividade. As peças de teatro/fantoches têm 

duração aproximada de 20 – 25minutos. 
 

4. Se formos nós a levar o nosso equipamento de som, acresce valor. 
 

5. A entidade/espaço deve dispor dos meios necessários para a realização da actividade, 

normalmente: espaço adequado, tomada de luz/extensões, almofadas ou bancos para as 

crianças, 1 a 2 mesas para nós e sistema de som (que tenha leitor de cd e pen) com microfones 

e suportes, no caso de não pretenderem usar o nosso. 
 

6. Os técnicos serão responsáveis pela realização das atividades e materiais de apoio, sendo os 

pais responsáveis pelo acompanhamento das crianças. 
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7. As atividades irão decorrer em data a acordar e terão duração máxima de 3horas (podendo 

ser menos tempo).  

 

8. A montagem e desmontagem serão feitas no dia, pelo que vamos comparecer pelo menos 45 

minutos antes. 
 

9. As atividades devem ser adjudicadas com pelo menos 20 dias uteis de antecedência, para que 

possamos preparar as mesmas. 
 

10. Custo das várias opções 

 
Opções Moita Barreiro 

Montijo/Azeitão 
Seixal/Almada 

Alcochete/Setúbal 
Lisboa/Loures 

Amadora 
Cascais/Estoril 

1 
2 

 

Base 200.00€ 

IRS* 50.00€ 

Pagar 150.00€ 

 

Base 330.00€ 

IRS* 82.50€ 

Pagar 247.50€ 
 

Base 340.00€ 

IRS* 85.00€ 

Pagar 255.00€ 

 

Base 440.00€ 

IRS* 110.00€ 

Pagar 330.00€ 
 

Base 490.00€ 

IRS* 122.50€ 

Pagar 367.50€ 

3 

 

Base 185.00€ 

IRS* 46.25€ 

Pagar 138.75€ 

 

Base 245.00€ 

IRS* 61.25€ 

Pagar 183.75€ 

 

Base 275.00€ 

IRS* 68.75€ 

Pagar 206.25€ 

 

Base 375.00€ 

IRS* 93.75€ 

Pagar 281.25€ 

 

Base 425.0€ 

IRS* 106.25€ 

Pagar 318.75€ 

4 
9 

10 
11 

 

Base 155.00€ 

IRS* 38.75€ 

Pagar 116.25€ 

 

Base 215.00€ 

IRS* 53.75€ 

Pagar 161.25€ 

 

Base 245.00€ 

IRS* 61.25€ 

Pagar 183.75€ 

 

Base 345.00€ 

IRS* 86.25€ 

Pagar 258.75€ 

 

Base 395.00€ 

IRS* 98.75€ 

Pagar 296.25€ 

5 
6 
7 
8 

 

Base 140.00€ 

IRS* 35.00€ 

Pagar 105.00€ 

 

Base 200.00€ 

IRS* 50.00€ 

Pagar 150.00€ 

 

Base 230.00€ 

IRS* 57.50€ 

Pagar 172.50€ 

 

Base 330.00€ 

IRS* 82.50€ 

Pagar 247.50€ 

 

Base 380.00€ 

IRS* 95.00€ 

Pagar 285.00€ 

*IRS (25% de retenção na fonte) 
 

 

Nota importante: Caso tenhamos que ser nós a levar os meios de som (com microfones e 

suportes), acresce 150 euros ao valor base, excepto grupos pequenos (até 25 crianças). 
 

11. O nº máximo de crianças é limitado às 25 (caso pretendam mais, fazemos à medida), salvo 

quando indicado o contrário. 
 

12. A Adjudicação formal da actividade pretendida deve ser realizada por via email: 
 

 iambientais@netcabo.pt 
 

13. O pagamento deve ser efetuado no máximo até ao dia da actividade, em nome de Sílvia 

Chambel ou Pedro Colaço; 

 

NIB: 0036 0014 9910 0037 2752 9  ou cheque à ordem da/o mesma/º ou em dinheiro 
 

15.A emissão do recibo verde/fatura eletrónica será efetuada de preferência no dia da 

actividade e após o pagamento (a fazer no mesmo dia), com retenção na fonte incluída.  

 

16.A entidade deve disponibilizar no ato da adjudicação do dados para a fatura, bem como a opção 

escolhida, como pretende efetuar o pagamento e indicar a hora de inicio e a morada do local exato 

da festa, bem como o nº de crianças e adultos no total e um contato para o dia. 
 

17. Esta Proposta está aberta a discussão e sugestões, sendo que em caso de ser necessário 

orçamentar outro tipo de atividades, estas serão avaliadas caso a caso. 

mailto:iambientais@netcabo.pt

