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MUSICAL ZÓI, O SUPER HERÓI
 Tema central: Mar de plástico, o maior 

conglomerado de lixo no mundo (situado no Giro 
do Pacífico Norte)

• Na nossa história, o Mar de Plástico é o “Monstro 
PET”, o "vilão" que Zói, o nosso Super Herói, terá 
de enfrentar

• Objetivo: promoção do comportamento ecológico 
responsável nas crianças entre os 4 e os 10 anos.



O espetáculo
• Um espetáculo original, cheio de música, 

dança e uma história rica e pedagógica
• Elenco: dez atores/bailarinas
• Mix de teatro e vídeo: Interação dos atores 

com os personagens em vídeo
• Duração: 55”



A história
Zói liberta Neptuno, o deus dos mares, que ficou 

prisioneiro numa garrafa de plástico. Neptuno deixou 
de poder proteger os oceanos e, agora, Zói terá de 

cumprir a sua missão. Zói terá que descobrir o 
Segredo dos Oceanos e salvar a vida nos Mares e na 

Terra. Mas  não será fácil!



…história

O Segredo está guardado pelo terrível Monstro PET. 
Neptuno, com o seu tridente, confere-lhe três 

superpoderes. 

Os companheiros de viagem serão o Capitão Fernão 
Magalhães e a Tété

Partem à aventura, na Nau do Capitão Magalhães, 
seguindo as pistas do mensageiro de Neptuno .



Zói enfrenta e vence o terrível Monstro PET… 

…e  descobre o Segredo dos Oceanos: para Salvar a Vida 
nos Mares e na Terra, Zói PRECISA da Ajuda  de 

TODAS AS CRIANÇAS DO PLANETA! E todas as crianças 

que ajudarem o Zói, serão reconhecidas como os novos 

“Heróis do Mar e da Terra”. 



E como é que elas poderão ajudar o Zói? 
Com pequenas mudanças de atitudes no dia dia-a-

dia. Afinal, não é difícil ser herói!
Esse é o Grande Segredo dos Oceanos! Se todos fizermos
um bocadinho, todos podemos ser heróis e salvar o
planeta, como o Zói, o Super Herói



MUSICAL ZÓI O SUPER HERÓI 
Estreou em Novembro de 2014  (Alverca)

Em cena de 16 Nov. a 14 Dez.

3 000  espetadores (Escolas e Público)

 Foi um êxito, junto crianças, pais,  
professores, educadores e da comunidade 





MUSICAL O SUPER HERÓI

Apoios

Espetáculo em Digressão
Condições Especiais para Municípios Eco-Escolas





Odete Rodrigues| OR Produções Audiovisuais
Telm. 912 322 998 | odete@orproducoes.pt

www.zoisuperheroi.pt

Muito Obrigada!


