
  

                         

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE AS APRESENTAÇÕES DA CIA. LUARNOAR NA MOSTRA 
“LUARNOAR CONTA HISTÓRIAS”, que acontecerão sempre aos sábados – às 15h.  

DIA 05/09 - CONTOS, CAUSOS E OUTROS ACONTECIDOS - São apresentados contos 

populares entremeados com brincadeiras e canções do cancioneiro popular.   

DIA 12/09 - LUARNOAR CONTA RUBEM ALVES – Indicado para o público infantil (1ª 

infância) apresentaremos as histórias A ÁRVORE E A ARANHA , que trata sobre o respeito às 
diferenças em uma montagem musicada; e O PESCADOR E SUA MULHER – um conto 
popular que fala da importância de sermos felizes.  

DIA 26/09 - SÃO PAULO DE TANTAS HISTÓRIAS – Uma viagem pelas tantas histórias da 

cidade de São Paulo através dos nomes de seus bairros e rios. Reúne lendas indígenas, contos 
populares e a história O MENINO QUE RIO – uma história do Projeto Rios e Ruas. Com 
música ao vivo.  

DIA 24/10 – LADO DE LÁ – UMA VIAGEM PELAS LENDAS AFRICANAS – Com música ao 

vivo, traz Lendas africanas que explicam às crianças aspectos curiosos da Natureza, como: 
Por que o morcego só sai à noite, Por que o cachorro é o melhor amigo do homem, Por que 
a zebra tem listas, etc... 

DIA 07/11 – QUE VIAGEM!! – Integra o projeto ACOLHER – O REFÚGIO NAS PALAVRAS 

em que a Cia. Luarnoar apresenta para o público infantil, de forma divertida e bem 
humorada, a questão das pessoas em situação de refúgio. Essa história conta com música ao 
vivo e fala da viagem de uma família em busca de um novo lugar para morar.  

DIA 21/11 – DE LUGAR EM LUGAR – Também do Projeto ACOLHER – O REFÚGIO NAS 

PALAVRAS, esta é uma montagem voltada ao público infantil , trazendo a vida dos animais 
em busca de um lugar seguro para morar. Com música ao vivo.  

DIA 05/12 – AMADOS DA BAHIA – Traz obras de Jorge Amado e Zélia Gattai que tratam 

do amor entre os diferentes.  Com música ao vivo, apresentamos as histórias Jonas e a Sereia 
e O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá.  

PARCERIA - A partir de 26/09 as histórias serão transmitida do lindo espaço da Livraria 
Novesete. 

Basta acessar o link https://www.luarnoar.com.br/mostra e comprar seu ingresso!! 

Fone 11 99554 0241  luarnoar@gmail.com 
https://linktr.ee/Luarnoar  
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