
Teatrinho Infantil
Tema: “Aprendendo na Fazendinha”

Personagens:
• Paçoca: palhacinha
• Bibliarina: Fantoche

Cenário: Fazendinha

Roteiro do teatrinho “Aprendendo na Fazendinha”
Realização: Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista em Águas Claras



Encenação:
Paçoca entra conversando e brincando com as crianças e pais
• Entrada Paçoca: Espontâneo

• Entrada Bibliarina: nesse momento, a biblialina já deve estar no cenário, atrás do 
teatrinho aguardando o momento de aparecer

Paçoca: gente, como aqui é bonito.  Cheio de animais, plantinhas. 
Eu queria tanto morar numa fazendinha linda... 

Mas... eu ando tãaaaaaao preguiçosa; Não tenho paciência para cuidar de tanta coisa. 

Olha só... que tanto de animalzinho lindo. Quem dá comida pra eles?
E olha que plantinhas lindas... quem cuida dessas plantinhas gente? 

Bibliarina surge: OOOOOOOOOOOOi... Tudo bem paçoca? Bem-vinda à fazendinha do 
MI!

Paçoca: Opaaaaa... Obrigada amiguinha. Como é mesmo seu nome?

B: Meu nome é BI BLI A RI NAAAAAAA... sou uma bonequinha linda que ama ler a bíblia 
e aprender mais de Deus. 

P: Prazer BI BLI A RI NAAAAAAA eu sou a PA ÇO CA,  sou uma palhacinha linda que 
ama comer PA ÇO CAAAAAAAAA. 

B: Que bom que você veio Paçoca. Hoje estamos comemorando o dia das crianças! Vai 
ser um domingo muito legal aqui na PIBAC! Vamos aprender muito aqui na fazendinha. 

P: Nossa! Que bom! Nós vamos aprender o que? Fala aí Bibliarina. Fala fala

B: Bom... pra começar, você tem que aprender que FAZENDA não tem lugar para 
preguiça. Que história é essa que você anda tãaaaaao preguiçosa.

P: Ah Bibliarina... não gosto de nada que dá trabalho. Gosto das coisas prontinhas. Eu 
tenho preguiça de trabalhar…  e o que eu gosto mesmo é de brincar e comer paçoca. 

B: Mas Paçoquinha... isso não é nada bom. Deus não gosta de preguiça. Ele é muito 
trabalhador e ele nos chama para trabalhar tb. Você sabia que pra você comer uma 
frutinha bem gostosa, um leitinho da vaca, um queijinho..., uma verdurinha... alguém teve 
que trabalhar duro na fazendinha?
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P: Sei sim Bibliarina. Ainda bem que tem gente pra fazer isso… porque se fosse depender
de mim… aiai

B: Como assim Paçoquinha! Preguiça é coisa feia. Não podemos ser preguiçosos. 
NAhhhhhhh… lembrei!!! Você vai ver que até que eu não sou tão preguiçosa não! Lá em 
casa eu também tenho uma plantinha. Deixo ela lá na pia, do lado da torneira, assim ela 
já aproveita e bebe água sozinha. Viu como eu sou esperta?!

B: Como assiiiiiiiiim Paçoquinha! A plantinha não tem mãos para abrir a torneira e beber 
água!

Aqui na fazendinha cuidamos de muitas plantinhas. Nós preparamos a terra, colocamos a 
sementinha, damos água todo dia, tiramos os bichinhos que fazem mal para as 
plantinhas, damos remédio... 
Dá muuuuuuuuuuuuito trabalho... mas elas crescem tão lindas e tão saudáveis que vale 
todo o esforço. 

P: Nossa Bibliarina… tem que fazer tudo isso para a plantinha ficar bonita. Meu 
Deuuuuus, então minha plantinha vai morrer… 

B: Olha Paçoca… infelizmente, se você não cuidar dela… não tem como ela crescer linda 
e saudável. 

P: O que eu faço então Bibliarina?

B: Bom !!É simples paçoca:  APRENDA com Deus, o Criador e com os seus pais também!

P: Com meus pais? Como assim Bibliarina? Meus pais não são jardineiros. Eles são 
palhacinhos, assim como eu. 

B: Vou explicar palhacinha:
Imagina que você é uma plantinha! 

P: Eu? Uma plantinha?! Não Bibliarina… Eu sou uma PA LHA CI NHAAAAA. 

B: Paçoca… Só Imagina aí. Você consegue! 

P: Tá bom! Tá bom! Vou fazer de conta que sou uma plantinha. 
Encenação: paçoça junta os bracinhos ao corpo e faz de conta que é uma plantinha.

B: Então… Seu papai e mamãe te dão água, comidinha, te dão uma casa para você ficar 
abrigada do sol e do frio, te ensinam sobre Deus e seu amor, contam histórias da Bíblia, 
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trazem você pra igreja…  
Eles fazem tudo isso por você?

P: Sim, sim, sim… tudinho tudinho. 

B: Então Paçoquinha, com tanto amor e tanto cuidado, você crescerá forte e saudável. No
futuro você será uma árvore grande e de bons frutos, porque seus pais estão cuidando de
você assim como Deus, o nosso Criador, ensina. 

P: Então quer dizer que se eu fizer diferente, e não cuidar da minha plantinha assim como
meus papais e Deus cuidam de mim, ela não vai crescer e vai ficar fraquinha, fraquinha, e
até morrer. 

B: Isso mesmo Paçoquinha. Lembre que Deus cuida de nós todos os dias. Ele é quem 
nos dá vida, faz o sol brilhar, faz a chuva cair…  ELE NÃO TEM PREGUIÇA DE CUIDAR 
DE NÓS.

P: Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Bibliarina. Vou cuidar da minha plantinha, ela É MINHA e precisa dos 
MEUS cuidados. 

B: Muito bem paçoca. Você entendeu direitinho. Nada de preguiça. Vamos cuidar daquilo 
que Deus nos dá com tanto amor!

P: Brigada Bibliarina. Quanta coisa boa aprendi hoje! E não esquecerei jamais….
Será que essas crianças daqui também tem uma plantinha pra cuidar… ?

B: Não sei… pergunta aí.

P: Crianças… Quem gostaria de poder cuidar de sua própria plantinha em casa…

obs: Nesse momento é importante que alguém faça a aplicação da mensagem pregada 
através do teatrinho e entregue a lembrançinha (vasinho de plantas + terra adubada + 
sementes) para que cada criança possa cuidar de sua plantinha. 
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