
FANTOCHES DAS EMOÇÕES 
Ref. 64001 

CONTEÚDO 
Conjunto de 6 marionetas (4 delas reversíveis com duas caras diferentes), que inclui um 
ONLINE ÁUDIO MP3 que contem a gravação de 2 contos completos com música e diálogos. A 
representação dos contos através de marionetas permite às crianças descobrir as “emoções”, 
facilitando assim o seu posterior reconhecimento. A duração aproximada de cada conto é de 10 
minutos. O AUDIO MP3 dispõe de vários idiomas visando a aprendizagem de outras línguas. O 
AUDIO MP3 permite ao professor representar os contos sem necessidade de narrá-los, bastando 
para isso pôr a tocar o ONLINE ÁUDIO e mover os títeres e seguir as instruções do guia! É muito 
simples e prático! 

IDADE RECOMENDADA 
A partir dos 3 anos. 

INSTRUÇÕES DE USO E DECORAÇÃO 
No guia, todas as indicações referentes ao espaço incluem a parte posterior do teatro e a parte 
de trás do fantoche, de frente para o público.  
No guia, os diálogos das personagens que surgem em cena pelo lado direito do palco e que são 
para colocar na mão direita, descrevem-se no texto do lado direito. 

A melhor forma de sujeitar os títeres, para obter o máximo aproveitamento do movimento, é 
colocar o dedo polegar num dos seus braços, os dedos médio e indicador na cabeça, e os dedos 
anelar e mínimo no outro braço. Os movimentos dos títeres permitem expressar diversas 
emoções. Por exemplo: 

- com os braços: aplaude-se, cumprimenta-se, acaricia-se, expressa-se alegria e excitação
mediante movimentos rápidos, chora-se tapando a cara com os braços, etc.

- com a cabeça: fala-se, anui-se, etc.
- com o corpo: nega-se através de movimentos

Recomenda-se ler atentamente cada conto incluído no guia, assim como ouvir a representação 
do conto no ONLINE ÁUDIO MP3, e fazer um ensaio com os títeres antes de levar à cena o conto.  

A representação pode também ser feita sem o AUDIO MP3, lendo os textos do guia. 

Decoração “Marta e Pupi na feira”: 

A decoração mantém-se durante toda a representação. Como pano de fundo vimos um 
ambiente de feira no qual se sugerem as seguintes imagens: do lado esquerdo um carrossel, no 
centro uma roda e do lado direito um carrinho de pipocas. 

Decoração “Pauzinho descobre as emoções”: 

A decoração mantém-se durante toda a representação. Como pano de fundo observa-se uma 
paisagem campestre: um prado com algumas árvores, bosque e uma casa de campo ao fundo.  

INTRODUÇÃO TEÓRICA 
O principal objectivo deste material é fornecer um instrumento de trabalho ao docente, para
que possa trabalhar nas aulas o reconhecimento das emoções. 



Consideramos importante que a criança conheça as cores, os números, as letras, etc. e tão 
importante como isso é dar nome àquilo que sentimos. Dar nome a algo que não se vê mas que 
se sente é um processo complexo, e especialmente no caso das crianças, para as quais aquilo 
que não tem nome não existe.  
Saber como nos sentimos e reconhecer como se sentem os outros é fundamental para a 
convivência.  

Iremos considerar, de uma vasta lista de emoções, as seguintes como principais: alegria, tristeza, 
zanga, surpresa, medo e vergonha. Representar cada emoção através de um símbolo gráfico 
possibilita às crianças mais pequenas a sua identificação. 

EMOÇÕES SIMBOLOGIA 
Alegria Sol 
Tristeza Nuvem com gotas de água 
Zanga Raios 
Surpresa Caixa com presente
Medo Fantasma 
Vergonha Sol entre as nuvens 

EXERCÍCIOS PARA VERBALIZAR AS EMOÇÕES
No final do guia juntam-se as fichas com os símbolos das emoções para realizar as actividades 
propostas. Recomenda-se fotocopiar e ampliar as imagens para facilitar a sua utilização. 

1º Associar um símbolo a uma emoção 

a) Mostrar as fichas com os símbolos das emoções, uma a uma, associando-a ao seu
fantoche: as crianças têm que adivinhar o que simboliza cada uma. Exemplo: associar a
“caixa com presente” da ficha com o fantoche que tem esse mesmo símbolo no seu traje
e que mostra a cara de surpresa.

b) Colocar todas as fichas com os diferentes símbolos voltados para cima, pedir a um
aluno/a que seleccione uma e que este/a peça a um/a colega para dramatizar a emoção.

2º Associar uma frase a uma emoção 

Dificuldade 1 
O professor lerá as frases expressando a emoção correspondente e fará a pergunta que se 
propõe mais a baixo para que as crianças respondam como acham que se sente essa pessoa: 
contente, triste, etc. 
Dificuldade 2 
O professor lerá as frases sem expressar qualquer tipo de emoção e fará a pergunta que se 
indica mais a baixo para que as crianças respondam como acham que se sente essa pessoa: 
contente, triste, etc. 
Como está o menino/a, o que diz…? 

1. “A minha melhor amiga vem dormir cá a casa” (alegria)
2. “O meu brinquedo favorito estragou-se” (tristeza)
3. “O meu irmão comeu o meu lanche” (zangado)



4. “Arrebentou-me agora mesmo um balão” (surpresa)
5. “Um cão está a ladrar-me ferozmente” (medo)
6. “As minhas calças rasgaram-se e agora vêem-se as cuecas” (vergonha)
7. “Hoje é o dia do meu aniversário” (alegria)
8. “Fiquei sem luz em casa, não vejo nada”(medo)
9. “ Uma menina da minha turma deu-me um beijo” (vergonha)
10. “ A professora felicitou-me pelo trabalho que fiz” (alegria)
11. “ Estava a abrir a gaveta da mesa do professor e fui apanhado” (surpresa)
12. “A minha amiga não fala comigo” (tristeza).
13. “Morreu o meu animalzinho de estimação”(tristeza)
14. “Convidaram-me para uma festa de anos” (alegria)
15. “Passaram à minha frente”(zangado)
16. “Perdi a mochila” (medo)
17. “Estão a fazer-me cócegas” (alegria)
18. “Não me deixam sair para ir brincar” (tristeza)
19. “Um amigo pregou-me uma rasteira” (zangado)
20. “Não faço anos, mas deram-me um presente” (surpresa)
21. “Estava a subir sozinho as escadas da minha casa e a luz apagou-se” (medo)
22. “Escorreguei ao pisar uma banana diante dos meus amigos e todos eles se riram”

(vergonha)

3º Uma personagem, uma pergunta 

O professor mostrará um fantoche, atribuindo-lhe um nome próprio, e irá mudando o nome do 
mesmo para facilitar aos alunos a criação de novas histórias. 
Dificuldade 1 
A pergunta que se coloca ao mostrar o fantoche é: 
“O que se passou com ... (Luís) , porque é que está triste?” 
As crianças inventam situações que puderam levá-lo a expressar essa emoção. 

Dificuldade 2 
A pergunta que se coloca ao mostrar o fantoche é: 
“O que é que se passou com ... (Luís)? 
As crianças identificam a emoção e inventam situações que puderam levá-lo a expressar essa 
emoção. 




















