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Competências a desenvolver: 

 

Estimulação do pensamento cognitivo, desenvolvimento da linguagem, perceção visual, atenção, conhecimento das figuras geométricas. 

 

Descrição: 
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A voz do narrador… explica que temos cinco grandes espaços, um amarelo, um verde, um azul… e cinco símbolos… um círculo amarelo, 

um quadrado verde…  

Um círculo amarelo sobre fundo amarelo. 

CÍRCULO AMARELO - Eu sou o círculo amarelo e venho contar uma história. Estou sobre amarelo… não me estão a ver, pois não? Só um bocadinho. 

(Como está invisível resolve passar para o retângulo verde ao lado) E agora? Sobre o verde, já me vêem? OK. Era uma vez…   

(É interrompido pelo Quadrado Verde). 

QUADRADO VERDE – Desculpe, posso entrar na história? 

CÍRCULO AMARELO - Podes… mas quem fala? 

QUADRADO VERDE – Sou eu, o quadrado verde, não me vês porque estás num espaço verde e eu também sou verde. É melhor passarmos para o fundo 

cor de laranja. 

(Circulo e quadrado avançam para o espaço cor de laranja) 

TRIÂNGULO COR DE LARANJA – Olha lá, pisaste-me!  

QUADRADO VERDE – Nem te vi, desculpa, a tua cor é igual à do fundo.   

TRIÂNGULO COR DE LARANJA — Também quero participar, saltem para o azul ao lado, assim aparecemos todoooos! Ah! Ah! Ah! 

(Avançam para o fundo azul)  

RETÂNGULO AZUL - Tenho estado aqui a ouvir. Ficar para trás? Nem pensar! Isso não é coisa de Retângulo Azul. Sigam-me até ao vermelho.  

(Passam todos para o fundo vermelho.) 

CÍRCULO AMARELO - Está aqui mais alguém? (Pergunta desconfiado) Podemos começar? Era uma vez… (É interrompido pelo quadrado verde). 
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QUADRADO VERDE - Eu não sou muito hábil para estas coisas, mas cá vai: Era uma vez, um rei e uma rainha, acabou-se a história, que era pequenina. 

(Pausa) Adeus! (volta para o fundo verde).  

TRIÂNGULO COR DE LARANJA – Era uma vez, um rei e um bispo, acabou-se o conto, não sei mais do que isto. (Pausa) Ah, Ah, Ah! Fui! (volta para o 

fundo cor de laranja). 

CÍRCULO AMARELO - E tu? Também sabes uma história pequenina? 

RETÂNGULO AZUL – Eu não, não sei nada de histórias. Isto afinal não é para mim, vou sair daqui.  

(O Círculo Amarelo fica sozinho sobre a zona vermelha e começa a contar.)  

CÍRCULO AMARELO – Finalmente, que descanso… Era uma vez, um retângulo azul que pouco sabia, um triângulo cor de laranja que à mesa do rei 

comia, um quadrado verde que na relva dormia e eu, circulo amarelo, fiquei com a história por contar, será que vocês ai em casa me podem ajudar?  

 

 

Duração:3/4 minutos 

 

Materiais necessários para a atividade:  

Papeis pintados e figuras geométricas  

Música/ sons para 4 figuras geométricas 

4 Microfones para que lê 

 

 


