
"Teatro em casa"

Explicação

Atividades Espetaculares para Casa

#FiqueEmCasa

ARTES

Escolhe uma pessoa que está contigo em casa para jogar! Um dos participantes vai Começa 
por ler várias vezes o poema até conseguires ler sem nunca te enganares, o ideal seria 
conseguires decorá-lo!

Construir personagens a partir de um poema de Cecília Meireles.

Objetivo

Atividade

Agora, tens de ler ou dizer de cor, o poema, mas com diferentes sentimentos/emoções/
formas: contente; aborrecido; entusiasmado; a chorar; a fazer birra; aflito; a falar muito 
rápido; a cantar; com sono; a sussurrar.

Ao leres ou recitares o poema das diferentes formas, representa também um pouco, 
utilizando gestos ou recorrendo a acessórios. Pensa que cada vez que o fizeres és uma 
personagem diferente!

Sugestão
• Podes inventar outras formas de dizer o poema.
• Pede a um adulto para gravar a tua representação para ficares com ela de recordação.
• Mostra o poema aos teus familiares e diz-lhe para eles o representarem, utilizando uma 
das formas/sentimentos/emoções que tu utilizaste ou uma diferente.
• Faz uma pesquisa sobre a escritora Cecília Meireles, podes ler e/ou representar outros 
poemas dela.

Ou isto ou aquilo
Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva!

Quem sobe nos ares não fica no chão,
Quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo em dois lugares!

Ou guardo dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e não guardo o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranqüilo.

Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!


