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Juramento
"Eu prometo,
ficar quietinho;
Ficar caladinho;
Ficar sentadinho;
Não incomodar o amiguinho;
Obedecer aos meus paizinhos;
E não soltar nenhum punzinho!
Eu prometo."



Oi oi, amiguinhos! A Cia. Teatral Néia e 

Nando preparou mais uma superprodução 

completamente nova e cheia de surpresas 

para vocês. Com muito carinho e entusiasmo, 

o espetáculo Moana foi montado para 

encantar e principalmente emocionar nossos 

espectadores.  Para completar a diversão, 

estaremos em cartaz com Pedro e o Lobo no 

Teatro do Brasília shopping. Sem contar a 

programação gratuita nos shoppings da cidade, 

fique sempre de olho nas nossas redes sociais 

para ficarem por dentro das novidades! Nós, 

da Néia e Nando, estamos sempre trabalhando 

para você e sua família terem momentos 

especiais!

Com a história da Moana eu acabei me lembrando 

de um assunto muito importante! Sempre que 

estivermos perto da água, seja piscina ou mar, devemos 

sempre tomar bastante cuidado e ficar perto de um 

adulto, mesmo se você já saiba nadar. Na água, não 

temos controle em certos momentos, então para 

a brincadeira na água valer a pena, lembre-se da 

segurança!

Dica da tia Néia  
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Acesse nossas redes sociais e 
acompanhe as novidades da 

Cia Teatral Néia e Nando. 
Compartilhe suas fotos usando a 

#neiaenando 
no Instagram e no Facebook e 

faça parte da nossa comunidade!
/neiaenandociateatral

@neiaenando

@neiaenando

@neiaenando



6

Confira a programação da Cia. Teatral Néia e Nando para os 
meses de maio e Junho nos shoppings do Distrito Federal

Agenda

Maio Alameda shopping (16h)
13 (Sábado) – Winx

Terraço Shopping (17h)
07 (Domingo) – Moranguinho
14 (Domingo) – Pocahontas
21 (Domingo) – Tribobó City
28 (Domingo) – Flor de Maio e a Borboleta 
    que não sabia voar

Pátio Brasil (16h)
07 (Domingo) – Tigrão, O Detetive
14 (Domingo) – Gang da Injustiça
21 (Domingo) – Uma Festa no Céu
28 (Domingo) – Quem Matou o Leão?

Pedacinho Pizzas - Sudoeste (19h30)
06 (Sábado) – Sessão de autógrafos com 
              Bela e A Fera
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Junho Alameda shopping (16h)
03 (Sábado) – Pocahontas
17 (Sábado) – Árvore das Galinhas

Shopping JK (15h)
11 (Domingo) – Arraial do Sítio JK Shopping

Pátio Brasil (16h)
04 (Domingo) – Pluft,  O Fantasminha
11 (Domingo) – O Ratinho Namorador
18 (Domingo) – Sonho de uma noite de Verão
25 (Domingo) – Arraial da Emília

Pedacinho Pizzas - Sudoeste (19h30)
03 (Sábado) – Contação de História
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Vamos 
brincar?

Olá pessoal. Há quanto tempo 
vocês não brincam? Hoje cedo, 
ontem, todo dia, faz tempo, nem 
lembro... Hummmmm!!!
Sabiam que brincar é coisa muito 
séria? Vamos falar um pouco sobre 
esse assunto.
Brincar é fundamental para o 
nosso desenvolvimento emocional, 
social epsicomotor. E cá entre nós, 
é uma delícia!! 
Quando participamos de 
brincadeiras onde corremos, 
pulamos, jogamos bola, 
agachamos, subimos e descemos, 
estamos trabalhando a nossa 
coordenação motora ampla, 
equilíbrio, localização espacial 
e tantas outras áreas que nem 
imaginamos, e que são muito 
importantes para a nossa vida. 
Vamos levantar da cadeira e 
convidar os amigos para brincar no 
parquinho! Tenho certeza que você 
irá se divertir muito!! 
Você costuma jogar bola? A bola 
é um dos melhores brinquedos 

do mundo, pois permite inúmeras 
possibilidades de brincadeiras, 
individualmenteou em grupo.  
Os jogos coletivos, com bola, 
permitem o aprendizado 
dacooperação, aceitação, tolerância 
e respeito. Essenciais para conviver 
em sociedade. As quadras de 
esportes ou áreas verdes, são 
um ótimo espaço para tais 
brincadeiras. Experimente! Brincar 
com bonecas, carrinhos, bichinhos 
e tantos outros brinquedos 
favorecem o desenvolvimento 
da imaginação, afetividade 
criatividade.
Você sabia? Jamais iremos 
esquecer das nossas brincadeiras, 
elas ficarão guardadas na nossa 
memória, quem brincou não 
esquece jamais o quanto foi bom.
Então, sempre é tempo de brincar. 
Não esqueça! Beijos para todos.      

Alana Dias Mendes
Psicóloga, Especialista em Educação 
Especial e Gestão de Pessoas.
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Moana, a filha do chefe de Motuni, 
cresceu aprendendo que seu lugar 
era em terra firme e cuidando de 
seu povo, mas sua verdadeira paixão 
sempre foi o mar. A vida em Motunui 
já não estava mais tão fácil, os cocos 
e os peixes já não eram fartos. Ao 
descobrir que o Oceano a tinha 
escolhido para restaurar a vida em 
nosso mundo, ela embarca em uma 
aventura atrás do responsável por 
todos os problemas, Maui, Semideus 
da àgua e do ar. Mas descobre que 
sua função é ainda mais importante.
Elenco: 
Bruna Cardoso, Galileu Fontes,
Thiago Linhares, Daniela Franklin, 
Lucas Lima, José Roberto, Marina de 
Castro, Mayara Moretto, Fernanda 
Barros, Luisa Miranda, Ludmylla 
Geiger, Ana Clara Machado, Gabriel 
Morgado, Talles Rinco, Tiago Barros  e 
Fernando Cardoso
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O termo BLW, ou Baby-Led 
Weaning, significa “Desmame 
guiado pelo bebê” no inglês 
americano ou “Introdução 
Alimentar Guiada Pelo Bebê” em 
inglês britânico. 
Trata-se de um método de 
introdução alimentar na forma 
de sólidos de verdade e não de 
papinhas. 
A idéia é dar ao bebê o alimento 
em pedaços grandes para que 
ele possa agarrá-lo para lamber, 

chupar e comer o quanto quiser.
A relação disso com o desmame, 
para o termo em inglês americano, 
é que ao aprender a comer 
naturalmente e escolher quando, 
quanto e como quer comer, o bebê 
vá, sozinho, decidindo por mamar 
menos até chegar ao desmame 
completo e natural.

Marta Fagundes 
Nutricionista 
CRN 600-DF

O que é BLW?

Alimentação 
saudável
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Zoológico 
de Brasília

BSB para 
c rianças

A Fundação Jardim Zoológico 
de Brasília foi Inaugurada no 
dia 06 de dezembro de 1957, 
antes mesmo da capital federal. 
Atualmente tem um total de 826 
animais no plantel, distribuídos 
entre 185 espécies de aves, répteis 
e mamíferos.
O Zoo de Brasília possui uma 
área de 139,7 hectares, o que 
equivale a aproximadamente 
140 campos de futebol. Nesta 
área estão distribuídos os 

recintos dos animais, o Museu de 
Ciências Naturais, Borboletário, 
área para camping e piquenique, 
playground, lagos artificiais, áreas 
arborizadas para passeio, amplo 
estacionamento e lanchonetes.
O Zoológico de Brasília também 
é palco de grandes atrações, o 
que o torna mais atrativo durante 
os finais de semana e feriados, 
sendo visitado por milhares de 
brasilienses, turistas brasileiros e 
estrangeiros de todas as idades.

Horário de funcionamento: 
De terça a domingo, das 9h às 17h. 

Valores:
De terça à quinta: R$ 5 (meia entrada) 
para todos os visitantes.
Sextas, sábados, domingos e feriados: 
R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada).

Meia entrada válida para crianças 
de 6 a 12 anos, estudantes, idosos 
com idade igual ou superior a 60 
anos, professores e beneficiários 
de programas sociais do Governo, 
mediante apresentação de carteirinha.
Informações: (61) 3445-7000.

Fonte: www.zoo.df.gov.br
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Pedro era um menino muito levado 
e tinha um péssimo hábito: mentir.
Adorava pregar sustos nas pessoas 
e contar vantagens. 
O avô de Pedro aconselhava o 
mesmo:  “quem mente não tem a 
confiança das pessoas”. 
Pedro deveria ter seguido o sábio 
conselho do avó, porque mentira 
têm pernas curtas; tão curtas 
quanto as do lobo.

Elenco: 
João Pedro Fraim
Henrique Duarte
Tainá Ivo
Gerimário Júnior
Luisa Rothenburg
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NeN – Olá Moana! Primeiramente, estamos muito felizes que você vai 
estar nos palcos da Néia e Nando.
Moana – Eu também estou bem animada! Eu e todo mundo de 
Motunui!

NeN – Falando em Motunui, como é morar em uma ilha tão bonita e 
paradisíaca?
Moana – É incrível! Eu amo estar perto da natureza e do mar! Adoro a nossa 
dança tradicional também! E a nossa produção de cocos está a todo vapor!

NeN – Legal! Depois queremos tomar uma água de coco! (risos) Agora, 
conta pra gente: como você teve coragem de embarcar na canoa e cruzar 
o oceano atrás de Maui?
Moana – Realmente foi preciso muita coragem, tive que confiar na 
escolha do Oceano. Minha Vovó Tala também me ajudou a enxergar 
a importância de ir atrás de Maui, ela me guiou, me aconselhou e me 
apoiou. Ela me ajudou a entender quem sou eu qual era minha missão.

NeN – A sua história com sua avó emocionou a todos. Qual foi a parte 
mais difícil da viagem?
Moana – Não sei se foi a mais difícil, mas com certeza não foi fácil deixar 
o Hey Hey dentro da canoa. Durante toda a viagem, acho que ele caiu 
umas 500 vezes no mar! (risos).

NeN – Para encerrar, como está sua amizade com Maui agora?
Moana –  Nós nos vemos sempre! Ele sempre dá uma passadinha lá em 
Motunui. No início eu não fui muito com a cara dele porque ele era um 
tanto quanto metido, mas agora ele não se acha tanto assim, só de vez 
em quando! (risos) Queria aproveitar pra chamar todo mundo pra me ver 
no teatro!

Nossa convidada especial 
para a entrevista dessa 
edição é a Moana!
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Em fevereiro, com muita alegria, 
tivemos a oportunidade de ajudar 
a nossa nossa amiga Cristiane 
Bittencourt a organizar a festa de 
aniversário da filha Ana, no teatro, 
com a Néia e Nando. 
Para abrilhantar a comemoração 
fizemos uma apresentação especial 
para os convidados da peça Os 
Descendentes. 
Não foi a primeira vez que Cristiane 
comemorou o aniversário da 
Ana com a gente. Em 2015, nós 
apresentamos O Mágico de Oz para 
a Ana e seus amigos. 
O resultado foi muito legal nas 
duas oportunidades. “Eu conheço 
a Néia e Nando há muito tempo! 
Eu trazia minha sobrinha, que 

hoje tem 23 anos, para assistir aos 
espetáculos da Companhia. “Hoje a 
minha filha vive em outro mundo, 
no mundo da fantasia. Ela adora 
teatro, os personagens e se sentir 
parte desse mundo. A primeira vez 
foi assim, sem saber exatamente 
como ia ser. E eu me lembro da cara 
de todo mundo encantado depois 
da peça. Durante todo o dia tinha 
gente me ligando para falar que foi 
fenomenal, porque foi diferente, 
divertida, e que as crianças e os 
adultos amaram. Todo mundo 
amou! E então ficamos com o 
gostinho de quero mais. Por mim, 
fazia todo ano”.
Que seja, Cristiane. Nosso palco 
está sempre disponível para todos.

Uma festa do barulho
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06 - Biscoito de gelatina
07 - Geléia caseira de uva
13 - Pizza com massa de abobrinha
14 - Escondidinho de frango com purê 
        de batata (Dia das Mães)
20 - Nuggets de peixe caseiro
21 - Caldo de abóbora
27 - Pão de Aveia
28 - Dia do Chefe 

03 - Paçoca de colher
04 -  Cachorro Quente no Pote
10 - Curau (sem lactose)
11 - Queijadinha
17 - Arroz Doce
18 - Cupcake de Pamonha
24 - Dia do Chefe

Programação Oficinas
Maio

Programação Contação
Maio

E com muitas atrações
para toda a família!

´

06 - Barbie e o Segredo das Fadas
13 - Uma viagem com muitas mães
20 - Barbie e o Portal Secreto
27 - Lançamento Livro

03 - O Menino que virou fantoche
10 - A Ilha do Tesouro
17 - Bandeira de São João
24 - Lançamento Livro

Pátio do 
meu coração!

Junho
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Você sabia?
Como surgiu o chocolate?

Em 1519, o conquistador espanhol Hernán Cortés 
chegou ao México e, ao invés de ser recebido 

agressivamente pelos nativos, recebeu alguns presentes 
oferecidos pelo imperador Montezuma. Para os nativos, 

Cortés era o deus do ar, que havia plantado cacaueiros no 
local como dádiva. Com a semente extraída da planta 

sagrada, era misturado o mel e a baunilha, resultando numa 
saborosa bebida, o tchocolatl. Para o povo asteca, ouro e prata 
valiam menos que as sementes do cacau. Muitas modificações 
foram feitas ao longo dos anos até que o chocolate, depois de 

algumas intervenções do suíço Henri Nestlé, tomasse a 
forma que hoje possui, em tabletes.

Como foi inventado o Hula oop?

A idéia do brinquedo veio da Austrália, onde estudantes 
de ginástica se divertiam girando aros de bambu 
na intura. Em 1958, os americanos Artur Melin e 

Richard Knerr, donos de uma fábrica de 
brinquedos, importaram a idéia. A diferença 
é que eles fizeram de plástico e o batizaram

 de hula hoop. Venderam 25 milhões 
de unidades em apenas

 4 meses.

Fonte:
http://1000actividadesinfantil.blogspot.com.br



19

P  A  S  S  A  T  E  M  P  O

Vamos 
Colorir!
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P  A  S  S  A  T  E  M  P  O

Escreva as
palavras!
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P  A  S  S  A  T  E  M  P  O

Ajude a 
Moana a che

gar

no Oceano!
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Faça parte do 
nosso elenco!
Ligue e anuncie!
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Neia e Nando
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E mais:

EX
PE

DI
EN

TE

Baixe nosso
aplicativo!



Vem
ai!

Matilda

e ainda:

Lalaloopsy


