
A Dança dos Avós 

Os avós são o melhor do 
mundo! Têm muito para dar, 
mas também muito para 
receber! 

Vamos surpreendê-los?

Propomos a criação de  uma 
peça de teatro sobre a história 
de amor dos teus  avós. 



Necessitas de inspiração?
Descobre esta fantástica história!
Link Aqui. 
Queres dar voz a esta história e contá-la 
aos teus avós? Descobre-a em texto. 
Link Aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=cdl_KT159Tc
https://www.obichinhodosaber.com/conto-avos/


Entrevista os teus avós, pessoalmente 
ou à distância, para conheceres a sua 
história de amor.  Para te ajudar 
sugerimos algumas questões: 

Como se conheceram? 

Como começaram a namorar? 

O pedido de namoro, como foi? 
Onde foi? Como foi o namoro? 

Quanto tempo namoraram? 

O que é que mais gostavam de fazer 
juntos? Dançar? Passear?

Qual é a vossa música preferida? 

O pedido de casamento, como foi? 

Como foi a festa de casamento?

O que é que mais admiram um no 
outro?



Já te sentes inspirado?  Prepara-te para escrever a peça de 
teatro para os teus avós!

A partir das informações recolhidas na entrevista, escreve de forma original uma peça de teatro para
representar a história de amor dos teus avós.

Cria as personagens e o cenário para dares vida à tua peça de teatro.

Podes criar os teus fantoches das mais variadas formas. Explora a potencialidade de diferentes materiais que 
tenhas à mão aí em casa. Os fantoches podem ser realizados com papel e cartolina, com eva, com restos de 
tecido, ou misturando estes materiais. Podem ser de mão, de dedo ou movidos por paus de madeira. Que 
fantoches queres criar?

Observa as caraterísticas físicas e psicológicas dos teus avós (alegres, sérios, meigos, rezingões, 
brincalhões…) para melhor caraterizares os teus fantoches. 

Para o cenário, podes usar e decorar uma caixa de cartão ou usar apenas uns panos coloridos sobre uma 
mesa. 



Finalmente, chegou o dia de apresentares o teu espetáculo! 
Cria os convites e personaliza-os! 
Para a apresentação temos duas sugestões:

Apresenta a peça que criaste para os teus avós. 
Caso não seja possível eles estarem presentes, filma 

a peça, com a ajuda da tua família, e envia-lhes a 
filmagem para os surpreenderes. Eles vão adorar!

Ou teatraliza e apresenta a história 
que descobriste no início desta 
proposta.

Não te esqueças de colocar 
uma música de fundo que 
seja especial para os teus 

avós.

Bom espetáculo! 



Partilha connosco a 
história de amor dos 

teus avós! 

se@padraodosdescobrimentos.pt
cristinasimoes@egeac.pt


