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O melro e a pomba amarela 

espetáculo de contador de histórias com oficina de expressão 

dramática integrada 

 

Público-alvo: famílias e alunos de jardim-de-infância e 1º ciclo do ensino básico. 

Classificação Etária: > 4 anos. 

Duração do espetáculo-oficina: 60 minutos. 

 

SINOPSE 

Pode um parque albergar os sons dos pássaros? Pode. Pode a nossa imaginação albergar uma 

história de amizade? Sim. O melro e a pomba cantam e falam, nós escutamos. 

Da escuta à ação, é o teatro que se faz. Precisamos de atores, figurinos, cenário, adereços. Todos 

são envolvidos: protagonistas, coro, contrarregra. E então... A história acontece: 

Um melro, a voar, dá pela voz de uma pomba presa numa gaiola fechada. Encanta-se e aproxima-

se dela, pousando no parapeito de uma janela próxima. Ao pousar, o fio sai da gaiola e vem 

amarrar-se à pata do melro. Que fará esse melro livre que assim se vê prisioneiro? 
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CONTEÚDOS 

Educação para os afetos; 

Língua portuguesa: fábula, narrativa rimada, poesia, conto; 

Expressão Dramática. 

 

FICHA TÉCNICA 

Criação  e interpretação:  Isabel Fernandes Pinto. 

Apoio musical:  Rui Bessa 

Figurinos e adereços:  Ermelinda Martins. 

Produção: Fugir do Medo, a. c.. 

 

NECESSIDADES TÉCNICAS 

Espaço livre de cena 4m X 5m (mínimo); boas condições acústicas, ao abrigo de interferências 

ruidosas. Tempo de montagem: 60 minutos. Tempo de desmontagem: 30 minutos. 

 

CARREIRA DO ESPETÁCULO-OFICINA 

Estreia a 4/fevereiro/2005, no JI Despertar, em Oliveira de Azeméis. 

Apresentações em vários estabelecimentos de ensino e outros espaços, como o Centro Lúdico 

de Oliveira de Azeméis, a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, lojas FNAC, Espaços 

Comerciais Dolce Vita, Festival Contemfesta 2009, Centro de Artes e Ofícios Casa da Senhora 

Aninhas (Guimarães), etc. 

Apresentações recentes (2018): 

Serralves (Bioblitz 2018); Festival Educarte 2018, Quinta da Cruz, Museus de Viseu. 
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COMPARTICIPAÇÃO  

Preço especial para escolas: 4 euros/aluno. 

Valores isentos de IVA ao abrigo do artigo 9º do CIVA. 

 

Lotação aconselhada: 50 alunos (2 turmas). 

Número máximo de sessões/dia: 3. 

 

RESERVAS E ESCLARECIMENTOS 

projeto.faunas@sapo.pt | (00351)966714399 | (00351)960412704 
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