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PROPOSTA DE EXPLORAÇÃO PARA FAMÍLIAS E EDUCADORES 

 

O QUE É O AMOR? 

 

 
Para comemorar o Dia dos Namorados / 14 de fevereiro com muita alegria e boa 
disposição propomos a exploração de um tema profundo e intenso: «O que é o 
AMOR?» 
Vamos celebrar o mês do amor com muitos afetos e atividades divertidas para toda a 
FAMÍLIA. INSPIRA-TE COM ESTAS IDEIAS! 
 

 

1.  
Jogo de perguntas em família - O que é o Amor? O que significa estar 
apaixonado?  
 
Imprime e recorta os corações que seguem abaixo, de modo a que cada elemento da 
família tenha os 2 corações. Distribui canetas coloridas pelos participantes e pede-lhes 
para responderem às perguntas que se encontram dentro dos corações.  
Partilhem as vossa respostas e colem os vossos corações todos juntos num cartaz. 
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O AMOR É… 

O que significa estar apaixonado? 
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2. 
Descobre o conto “O que é o AMOR?” e as respostas das diferentes 
personagens a esta questão 
 
Descobre-as aqui LINK ou na biblioteca mais próxima da tua casa (David Cali e Anna 

Laura Cantone, O que é o Amor?, Gato na Lua, 2011). 

 
O que é o amor?”, questiona-se Emma. Pergunta à mamã romântica, ao papá adepto 
de futebol, à avó doceira e ao avô apreciador de automóveis. Todos lhe dão respostas 
diferentes. Como é que Emma vai encontrar o amor?  

- Confronta as respostas da tua família com as das personagens da história. Que 
diferenças e semelhanças encontras?  

 

 
3. 
Diverte-te a dramatizar este conto com a tua família 
 
Descobre o texto do conto aqui. Imprime 30 corações (segue abaixo o molde) e 
escreve no seu interior o texto correspondente às diferentes falas de cada personagem 
(Emma, Anita, mãe, pai, avó, avô, Matias). Decidam em família que personagem ou 
personagens querem representar e distribuam os cartões com as respetivas falas pelos 
participantes. Criem um cenário simples, privilegiando objetos que estejam associados 
às respostas das personagens (jarra de flores, bola, carros, bolo ou prato com 
bolachas). Pratiquem a peça várias vezes até se sentirem à vontade com a história. 
Dêem-lhe cada vez mais expressão oral e física. Guardem os corações com as falas e 
voltem a repetir a história, experimentando representar outras personagens.  

https://www.youtube.com/watch?v=PDck31wiH-E&ab_channel=Munic%C3%ADpiodoFund%C3%A3o
https://pt.slideshare.net/bibliotecapacosousa/livro-o-que-o-amor
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4. 
Organiza uma investigação em família para refletir sobre a questão: “O 
que é o AMOR?” 
 
Descobre o prazer de brincar aos debates filosóficos a partir deste tema tão profundo 
e difícil de definir. Os diálogos contribuem para desenvolver a expressão oral, 
fornecem referências construtivas para raciocinar e desenvolver o espírito crítico, e 
ajudam-nos a aprender a escutar o outro e a trocar pontos de vista de modo 
construtivo. De modo a facilitar o diálogo, pede à tua família para se dispor em roda. 
Arranja uma caixa de sapatos ou um saco opaco. No interior da caixa ou do saco, 
coloca tiras de papel com diferentes questões. Convida cada elemento da família a 
tirar à vez um papel com 1 questão. De seguida, todos os participantes devem 
responder à questão ou acrescentar mais ideias em relação à mesma. 
Sugerimos algumas questões para colocares na caixa e ajudar a desenvolver o debate: 

                
- É importante saber o que é o amor? 

- Será possível viver sem amor? 

- Agradeces quando te ajudam? 

- Quando gostamos de uma pessoa é porque somos amigos dela? 

- Como é que sabes que um amigo teu é um grande amigo? 

- Devemos partilhar as nossa coisas? 

- O amor é sofrimento ou felicidade? 

- Quais são as diferenças entre amar os pais, os amigos, o namorado ou a namorada? 

- Posso amar toda a gente? 

- Escolhemos gostar de uma pessoa? 

- É importante uma pessoa ser bonita? 

- Podemos gostar de uma pessoa que não gosta de nós? 

- Podemos gostar de alguém que não conhecemos? 

- Amar é uma emoção, um sentimento, uma ideia, uma ação? 

- De que modo amar nos faz bem? 

- Amarmo-nos a nós próprios será egoísmo? 

- Poderá alguém amar-me se eu não me amar a mim próprio? 

- Querer mudar o outro é amá-lo? 

- Podemos aceitar tudo das pessoas que amamos? 

- O amor pode existir sem prova de amor? 

 

Podem ainda formular outras questões que gostariam que fossem objeto de 

investigação. 

 

Sugerimos que nomeiem um membro da família para registar as respostas e as ideias 

de todos os participantes. Antes de finalizar, é importante fazer um resumo do que 
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aconteceu na sessão de investigação, constatando de que modo esta contribuiu para 

clarificar a questão “o que é o AMOR?” 

O objetivo final não é o de encontrar respostas conclusivas para as questões 

levantadas, mas sim abrir caminhos para pensar melhor e aprofundar o tema em 

discussão. 

 

 

 

 
5.  
Ideias, miminhos e afetos para celebrar o mês do AMOR 
 
- Cria caixas cheias de afetos para oferecer à tua família, amigos e namorado(a). Para 

te ajudar, disponibilizamos um molde de caixa. Só precisas de o imprimir numa folha 

de papel de 120 gr ou de 180 gr, recortar e decorar antes de passares a dobragem da 

caixa. Se pretenderes uma caixa mais resistente, podes usar o molde para desenhar o 

contorno da caixa sobre um pedaço de cartolina ou de cartão. Vais precisar de uma 

tesoura, de cola para fechar a caixa e de lápis de cor, de cera ou de canetas de filtro 

para a decorar. Quantas caixas vais fazer? O que vais colocar lá dentro para 

surpreender as pessoas que amas?  

Os teus pais dedicam imenso tempo e amor a criar a vossa família e muito desse 

esforço passa despercebido. Quando foi a última vez que agradeceste aos teus pais? 

Deixamos-te algumas formas de os fazeres sentir especiais.  

- UM MIMINHO! Entrega aos teus uns pais uns cupões, onde te ofereces para fazer 

uma tarefa doméstica ou dar um miminho. Dobra e corta uma folha de papel em 

quatro pedaços. Escreve uma mensagem em cada cupão e acrescenta um desenho se 

assim o desejares.  
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Exemplos:  

“Tarefas domésticas? Não digas mais nada. Vou ser o teu ajudante durante a tarde. 

Diz-me só o que queres que faça!”  

“Senta-te e relaxa que esta semana eu passeio o cão e rego as plantas.”  

“Esquece o duche rápido. Hoje tens direito a um banho com espuma!” 

“Pequeno-almoço na cama? Foi o que eu disse. Com direito às iguarias do Chef- eu!” 

- Mais miminhos e surpresas para os fazer sorrir. Reúne os teus irmãos ou outro 
membro da família e juntos criem uma lista das coisas que mais gostam no vosso pai 
ou mãe, ou irmãos. Por exemplo: “10 razões por que te amamos.” 

- Também podes colocar algumas destas mensagens na caixa de afetos. 

- Cria um álbum com as histórias de amor da família! Transforma um caderno de 

desenho num álbum. Investiga as histórias de amor romântico da tua família, recolhe 

fotos, escreve essas histórias e desenha alguns dos seus episódios – o que quiseres! 

Cria o melhor Romance de todos os tempos! 

- Façam algo juntos todos os dias. Dancem as vossas músicas preferidas. Façam um 

bolo. Vão até à janela ou à rua e procurem figuras nas nuvens, fotografem-nas e 

depois façam uma pintura em conjunto. Procurem divertir-se! 

 

 
 

 
 

  “Quando vemos alguém que nos agrada, o nosso coração faz piu-piu!” 

Christophe (10 anos) 
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“O amor é ao mesmo tempo um sentimento e uma emoção. É um sentimento, 

porque pode durar toda a vida, como pelos pais. Mas também é uma emoção, 

porque quando somos adolescentes, às vezes estamos apaixonados e não dura.” 

Camille (8 anos) 

(in Frédéric Lenoir, Filosofar e meditar com as crianças, Arena, 2017) 

 

 

Partilha connosco as atividades que mais gostaste e mostra-nos como celebraste o 
mês do amor!  

se@padraodosdescobrimentos.pt 

cristinasimoes@egeac.pt 
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