
 

 

A TURMA DO PULA-PULA 

 

“A Turma do Pula-Pula” é uma série de videoclipes infantis animados que une duas 
coisas que toda criança gosta: música e cama elástica.  
 
A inspiração surgiu de um pai que, enquanto pulava com o filho, começou a 
improvisar músicas, literalmente, brincando. 
 
A turma é formada por 5 personagens principais e outros secundários, sendo que os 
principais têm um detalhe em comum: a característica de pular, seja na cama 
elástica, seja em qualquer superfície. 
 
A 1a edição é composta por 12 clipes inéditos de, aproximadamente, 2 a 3 minutos, 
cada. São vídeos voltados, basicamente, ao público de 0 a 5 anos, com temas 
variados do universo infantil. 
 
Letras bem humoradas, ritmos contagiantes, efeitos sonoros evidenciados, cenários 
coloridos e muito movimento conferem o máximo de alegria aos clipes. Em uma das canções, 
por exemplo, a criança ameaça falar um palavrão e, então, dispara: 
“otorrinolaringologista”. 

 
Em outra, são cantados os nomes mais comuns de crianças de hoje em dia, como 
Davi, Rafael, Enzo, Arthur, Luiza, Shophia, entre muitos outros, para que milhares 
de crianças se identifiquem. 
 
Em geral, são músicas fáceis de cantar, com refrãos que grudam na memória. É uma 
turminha bem simpática, que tem tudo para pular, pular, e cair na graça da 
criançada de todo o Brasil. 
 
 

PERSONAGENS 

Na série de clipes, os 5 personagens principais  demonstram apenas a característica 
de pular, comum para todos. Mas, outras características individuais serão 
exploradas em futuros episódios de desenhos animados, teatro, HQ, entre outros.   
 

Pulga Lili – É a líder da turma.  Uma pulga humanoide, com proporções de 
animal grande. Sua principal característica é o carisma. Sempre amigável, gosta 
tanto de abraçar os outros que, com seus 4 braços, consegue dar 2 abraços de uma 
vez. 
 

Zeca Guru – Canguru de óculos grandes e gravata borboleta , Zeca é o guru da 
turma, o sabichão.  É capaz de dar as melhores soluções para os problemas, tirar 
dúvidas e dar conselhos. 
 



 

 

A TURMA DO PULA-PULA 

Edy Mola - Garoto descolado, de cabelos longos e boné pro lado, tem nos pés um 
par de molas que o faz pular para acompanhar os outros. Desprovido de 
preconceitos, dança, rebola e também tem jogo de cintura pra lidar com situações 
adversas. 
 

Teca Sapeca – Sapinha rechonchuda, de laço na cabeça, Teca dá seus pulos pra 
conseguir o que deseja. De tão sapeca que é, está sempre aprontando alguma e se 
metendo em confusões. 
 

Marikika – Uma bolinha humanoide, sem pernas, mas com 2 braços curtos que, 
para compensar suas limitações físicas, são capazes de se esticar e permitir a ela 
outros movimentos. Vive quicando, quicando, até cair em lugares inusitados. 
 


