
Vida  gota
Contação de história

para crianças de 1 à 7 anos



Uma saga desafiadora de duas
gotinhas de água que, com coragem e
amor, se transformam em nuvem,
chuva, rio, mar e até seiva de árvore.
Esse é o universo criado pela
contadora de histórias Pamela Leoni,
que narra, canta e interpreta todas as
personagens para incentivar a
imaginação das crianças, a admiração
pelo ciclo da água e o cuidado com a
natureza.

Sinopse:



Este trabalho é motivado pela importância de mostrar o

encantamento da natureza, sua perfeição e complexidade,

pois é urgente desconstruir a ideia de que a natureza é

apenas um recurso a serviço do ser humano. Com o

propósito de resgatar a tradicional oralidade na arte de

contar histórias, em tempos que a maioria das histórias

chegam às crianças via telas de celulares e televisões, esta

contação se vale da potência do encontro para gerar uma

construção coletiva a partir do tema, e da potência da

narração com diversos recursos vocais, lúdicos e

participativos, para incentivar a autonomia da imaginação.

Concepção:



Ficha Técnica:

Atuação: Pamela Leoni

Direção: Allan Ortega

Figurino: Pamela Leoni

Dramaturgia: Pamela Leoni , inspirada no conto

"Tatá, Pepe e Gigi: as três gotinhas de chuva", do

livro "A convenção dos ventos e outros contos atuais

do mundo em que vivemos", de Ana Primavesi. 

Produção: Allan Ortega

Duração: 30 min ou 45 min.

Classificação: livre

Necessidades técnicas: 2x2m e caixa de som



Pamela Leoni faz teatro desde 2007 e é

formada em Artes Cênicas pela Unicamp.

Desenvolveu seus estudos e trabalhos

artísticos com grupos e pessoas

importantes do meio teatral, como

Barracão Teatro, Grupo LUME, Escola dos

Doutores da Alegria, Damião e Cia de

Teatro e Andreas Simma. Atualmente atua

como palhaça, contadora de histórias e

professora de circo e teatro para crianças

e adultos.

Currículo da artista:
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