
FICHA TÉCNICA

"Jogas? ou a maravilha de brincar, deixando a imaginação fluir"

Espetáculo de formato médio com manipulação de objetos sobre mesa.

Para crianças de 2 a 6 anos e famílias. Interior ou exterior. Apto para transporte aéreo (2 pax, 1-2 malas).

Montamos uma mesa de manipulação toda em preto, de 1,60m de largura por 50 centímetros de profundidade,
ligeiramente inclinada para facilitar a visualização da superfície. E também, um fundo preto autoportante de 2,5m
de largura e 2m de altura. E, em cima dele, uma prateleira de 1m de largura, onde são colocados os vários objetos
e adereços. Qual base é iluminada com uma faixinha de luz branca, quando necessário.

DURAÇÃO: representação: 45' / montagem: 90' / desmontagem: 60'
PÚBLICO: a partir de 2 anos / capacidade máxima recomendada 250 pessoas
ESPAÇO CÉNICO: pode ser apresentada no interior ou exterior. Com capacidade para até 100 espetadores, ou 
se o público estiver sentado em anfiteatro ou arquibancada, não precisamos de um palco elevado. Cortinas 
cénicas pretas, nem a escuridão total não são imprescindíveis.
medidas: largo: 4m / fundo: 4m / altura: 3m. medidas mínimas: largo: 3m / fundo: 3m / altura: 2,5m
ao ar livre: área protegida do vento.
SOM: ligação para P.A. no palco, com conexões para fonte de música e 2 microfones sem fio (seus, se possível).
ILUMINAÇÃO: (interno ou escuro) são necessários 2 focos de 500w (ou LEDs equivalentes) com 2 tripés ao lado 
da mesa. 
ELETRICIDADE: conexão no palco.

Planificação Horaria:

DURAÇÃO: montagem: ......................................................................... 60 minutos.
tempo entre fim montagem e primeira sessão: .................. 30 minutos.
apresentação: .................................................................... 45 minutos.
tempo entre fim apresentação e início seguinte: ............... 30 minutos.
tempo entre fim apresentação e início desmontagem: ...... 15 minutos.
desmontagem: ................................................................... 45 minutos.
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