
 

 

BONECOS DE LUVA

 

 

Sinopse:  

A partir da utilização de materiais recicláveis

seu próprio boneco. Meias, 

sementes, cordões e criatividade darão os acabamentos finais! Ao término 

da oficina cada um pode levar

APRENDER A FAZER: 

BONECOS DE LUVA COM MATERIAIS REUTILIZADOS

ização de materiais recicláveis os participantes confeccionam 

. Meias, cola quente, confetes, retalhos, botões, 

e criatividade darão os acabamentos finais! Ao término 

pode levar consigo sua peça confeccionada.
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COM MATERIAIS REUTILIZADOS 

os participantes confeccionam 

cola quente, confetes, retalhos, botões, 

e criatividade darão os acabamentos finais! Ao término 

consigo sua peça confeccionada. 



 

 

Metodologia: 

Formato: Oficina | Duração: 01 

encontro de 3 horas / 

adaptar para dois encontros 

hora com turmas diferentes. 

O artista orientador Deco Morais inicia 

o encontro com uma breve 

intervenção utilizando bonecos feitos 

por ele, a fim de se integrar aos 

participantes e tornar o momento mais 

acolhedor e descontraído. 

→ Prática: Os aprendizes vivenciarão o confeccionar de um boneco de 

recorte da meia até a criação passo a passo (boca, olhos, sobrancelhas, cabelos

acabamentos finais) de seu boneco. A 

Formato: Oficina | Duração: 01 

Possível 

 de 1,5 

ntador Deco Morais inicia 

o encontro com uma breve 

bonecos feitos 

, a fim de se integrar aos 

participantes e tornar o momento mais 

Prática: Os aprendizes vivenciarão o confeccionar de um boneco de 

recorte da meia até a criação passo a passo (boca, olhos, sobrancelhas, cabelos

acabamentos finais) de seu boneco. A oficina é ministrada por dois orientadores.

 

 

A oficina é destinada para 

aqueles que já possuem ou 

não alguma prática artística, 

podem participar pessoas com 

idade a partir de 12 anos.

Pais, mães, educadores e 

cuidadores que queiram ampliar 

suas possibilidades de 

interação com crianças.

 

 

Vagas: Até 30 participantes
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Prática: Os aprendizes vivenciarão o confeccionar de um boneco de luva, desde o 

recorte da meia até a criação passo a passo (boca, olhos, sobrancelhas, cabelos e os 

ficina é ministrada por dois orientadores.  

 

Público:  

A oficina é destinada para 

aqueles que já possuem ou 

ma prática artística, 

podem participar pessoas com 

idade a partir de 12 anos. 

Pais, mães, educadores e 

cuidadores que queiram ampliar 

suas possibilidades de 

interação com crianças. 

Até 30 participantes 



 

 

Por que fazer essa oficina?

Reutilizar materiais que poderiam ser descartados no 

meio ambiente: meias usadas, tampinhas de garrafa,

papelão, espuma, pecinhas de brinquedos quebrados, 

tecidos, lãs, bijuterias que a gent

sementes.  

A proposta brincadeira

manuseio de materiais

possibilidades lúdicas que não se dêem apenas 

brinquedos prontos ou com valores inacessíveis. T

o processo de criação do boneco vai sendo feito de 

forma livre por quem o está criando, 

nascendo com seu jeitinho, um pouco com a cara de 

quem o faz, um pouco com a sua carinha própria. 

figuras vão tomando vida e podem, desde ser uma 

possibilidade de geração de renda a quem quiser se 

aprofundar no fazer, como também uma possibi

interação entre famílias com suas crianças

de histórias e artistas em geral.

Além da troca lúdica proposta, também 

os participantes, especialmente os mais jovens, a possibilidade do reuso

materiais, trazendo um olhar de cuidado com o meio ambiente e 

conscientização sobre o consumo desenfreado de plásticos e outros 

materiais muito utilizados pela indústria de brinquedos.

  

Por que fazer essa oficina? 

materiais que poderiam ser descartados no 

meias usadas, tampinhas de garrafa,

pecinhas de brinquedos quebrados, 

tecidos, lãs, bijuterias que a gente não gosta mais, 

brincadeira é provocar a partir do 

manuseio de materiais a convivência com 

que não se dêem apenas com  

brinquedos prontos ou com valores inacessíveis. Todo 

o processo de criação do boneco vai sendo feito de 

forma livre por quem o está criando, cada um vai 

nascendo com seu jeitinho, um pouco com a cara de 

quem o faz, um pouco com a sua carinha própria. As 

vão tomando vida e podem, desde ser uma 

possibilidade de geração de renda a quem quiser se 

aprofundar no fazer, como também uma possibilidade de 

com suas crianças, educadores, atore

de histórias e artistas em geral. 

da troca lúdica proposta, também se coloca 

os participantes, especialmente os mais jovens, a possibilidade do reuso

materiais, trazendo um olhar de cuidado com o meio ambiente e 

conscientização sobre o consumo desenfreado de plásticos e outros 

materiais muito utilizados pela indústria de brinquedos. 
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materiais que poderiam ser descartados no 

meias usadas, tampinhas de garrafa, 

possibilidade de geração de renda a quem quiser se 

lidade de 

, educadores, atores, contadores 

em discussão com 

os participantes, especialmente os mais jovens, a possibilidade do reuso de 

materiais, trazendo um olhar de cuidado com o meio ambiente e 

conscientização sobre o consumo desenfreado de plásticos e outros 
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Materiais e equipamentos necessários: 

ITEM QUANTIDADE CUSTO APROXIMADO 

Meias de variadas cores (podem ser 

usadas em bom estado) 

15 pares  R$ 4,00 o par 

R$ 60,00 total  

Pistola de cola quente 5 unidades R$ 10,00 cada 

R$ 50,00 total 

Cola Silicone para Artesanato  10 unidades R$ 10,00 cada 

R$ 100,00 total 

Cola Branca 5 tubos  R$ 3,50 cada  

R$ 17,50 total 

Tesouras 15 unidades R$ 5,00 cada 

R$ 75,00 total 

Tintas acrilex cores básicas (Azul marinho, 

vermelho, amarelo, preto e branco) 

03 potes de 

cada cor (15 

total) 

R$ 3,50 cada 

R$ 52,50 

 

Papelão 2 caixas 0,00 

Retalhos Variados 0,00 

Aviamentos (botões, cordões, miçangas, 

tampas de garrafa, conchas, sementes, lãs, 

etc.) 

Variados 

 

 

 

0,00 

Espuma 2cm espessura (podem ser 

buchinhas de lavar louça usadas) 

Um pedaço de 

60 x 60 cm 

R$ 10,00 

Valor Total Estimado para Materiais R$ 365,00 

Demais valores de cachê e produção A combinar 



 

 

 

Sobre os orientadores: 

DECO MORAIS é ator formado pela Oficina de Atores Nilton Travesso, 

lecionando teatro e confecção de másca

máscaras em gesso, colagens, papel marché, papelão e atualmente vem pesquisando

confecção e manipulação de bonecos construídos com meias e cabaças.

formação como ator estudou com 

Marcelo Colavitto, Marcelo Soler, Fátima Toledo, Moises Miakovisk entre outros. Fez 

especialização em máscaras teatrais com Helô Cardoso, Ivanildo Picolli, Marcelo Colavitto e com 

o mestre italiano Donato Sartori

espetáculos “O Pequeno Circo de Trapos”, 

As Desaventuras de Uma Sopa ZéLequinesca

 

JOKA ANDRADE é ator e arte-educador teatral ao lado de Deco Morai

formado pela Escola Popular de Teatro CITA. Atualmente integra o coletivo teatral Bando Trapos, 

atuando nos espetáculos “O Pequeno Circo de Trapos”, “Foi o que Ficou... do Bagaço!”

Injustiçado, As Desaventuras de Uma Sopa Z

produtor e responsável pela gestão do Ponto de Cultura Espaço Cultural CITA, localizado no 

Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é ator formado pela Oficina de Atores Nilton Travesso, atua como 

teatro e confecção de máscaras teatrais há mais de 12 anos.

máscaras em gesso, colagens, papel marché, papelão e atualmente vem pesquisando

confecção e manipulação de bonecos construídos com meias e cabaças.

formação como ator estudou com os mestres Isadora de Faria, Sergio Milagre, P

Marcelo Colavitto, Marcelo Soler, Fátima Toledo, Moises Miakovisk entre outros. Fez 

especialização em máscaras teatrais com Helô Cardoso, Ivanildo Picolli, Marcelo Colavitto e com 

o mestre italiano Donato Sartori. Integra o coletivo teatral Bando Trapos, atuando nos 

espetáculos “O Pequeno Circo de Trapos”, “Foi o que Ficou... do Bagaço!”

As Desaventuras de Uma Sopa ZéLequinesca e Vozes do Campo Limpo. 

educador teatral ao lado de Deco Morais a mais de seis anos, 

formado pela Escola Popular de Teatro CITA. Atualmente integra o coletivo teatral Bando Trapos, 

atuando nos espetáculos “O Pequeno Circo de Trapos”, “Foi o que Ficou... do Bagaço!”

Injustiçado, As Desaventuras de Uma Sopa ZéLequinesca e Vozes do Campo Limpo. Também é 

produtor e responsável pela gestão do Ponto de Cultura Espaço Cultural CITA, localizado no 

Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. 
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atua como arte-educador 

ras teatrais há mais de 12 anos. Trabalha com 

máscaras em gesso, colagens, papel marché, papelão e atualmente vem pesquisando a 

confecção e manipulação de bonecos construídos com meias e cabaças. Ao longo de sua 

os mestres Isadora de Faria, Sergio Milagre, Péricles Martins, 

Marcelo Colavitto, Marcelo Soler, Fátima Toledo, Moises Miakovisk entre outros. Fez 

especialização em máscaras teatrais com Helô Cardoso, Ivanildo Picolli, Marcelo Colavitto e com 

l Bando Trapos, atuando nos 

“Foi o que Ficou... do Bagaço!”- Mephisto Injustiçado, 

s a mais de seis anos, 

formado pela Escola Popular de Teatro CITA. Atualmente integra o coletivo teatral Bando Trapos, 

atuando nos espetáculos “O Pequeno Circo de Trapos”, “Foi o que Ficou... do Bagaço!”- Mephisto 

éLequinesca e Vozes do Campo Limpo. Também é 

produtor e responsável pela gestão do Ponto de Cultura Espaço Cultural CITA, localizado no 
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Contatos / Produção

Dêssa Souza (11) 96547

producaopinrole@gmail.com

 Um beijo 

Gratidão por 

nos ler até 

aqui 
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Contatos / Produção: 

Dêssa Souza (11) 96547-0940 

producaopinrole@gmail.com 

 

 

Um beijo !!! 

Gratidão por 

nos ler até 

  


