


Quando penso nos avós, o que cheiro? 

Cheiro as flores do jardim, a terra molhada quando 
 chove e o pão quentinho a sair do forno! Na casa 

 dos avós o meu nariz está sempre atento!

E tu, o que cheiras? 

Com os avós fazemos uma atividade especial!  

Vamos meter o nariz em todo o lado e descobrir 
 novos aromas! Depois construímos uma caixa  

com  objetos para cheirar… quem mete 
lá o nariz primeiro?





Quando penso nos avós, o que vejo? 

Vejo fotografias antigas espalhadas pela casa,  
objetos misteriosos que contam histórias por  

descobrir e as estrelas no céu escuro como breu! 
 Na casa dos avós eu sou um verdadeiro detetive!

E tu, o que vês?

Com os avós fazemos uma atividade especial!

 Vamos criar uma peça de teatro com cenários 
a  sério e uma história de encantar! Princesas 
e  ladrões, piratas e dragões, aqui vamos nós!





Quando penso nos avós, o que ouço? 

Ouço histórias com mais de mil anos cheias  
de  segredos e tesouros, o barulho do fogo  

a crepitar  na lareira e a chaleira que apita na hora 
do lanche!  Na casa dos avós os meus ouvidos  

são orelhudos e  ouvem tudo!

E tu, o que ouves?

Com os avós fazemos uma atividade especial! 

 Vamos desligar as luzes e ficar às escuras 
enquanto inventamos juntos uma história!  

Cada  um conta um bocadinho e será uma história 
ouvida  pela primeira vez!  

O que será que vamos ouvir?
Era uma vez…





Quando penso nos avós, o que toco? 

Toco a pele enrugada mas tão macia dos seus 
 rostos, o pelo fofinho do cão e do gato e a manta 

 quentinha que me aquece no frio do inverno! 
Na  casa dos avós tudo à minha volta parece 

feito de  veludo!

E tu, o que tocas?

Com os avós fazemos uma atividade especial!  

Vamos fechar os olhos e adivinhar o que estamos  
a  tocar… agora toco eu e agora tocas tu,  

mas não  vale espreitar e fazer batota para ganhar!





Quando penso nos avós, o que saboreio? 

Saboreio o melhor bolo de chocolate do mundo, 
as  bolachas roubadas quando ninguém vê 

e as laranjas comidas enquanto me penduro 
na laranjeira! Na casa dos avós tudo sabe 

tão bem  que me lambuzo o dia inteiro!

E tu, o que saboreias?

Com os avós fazemos uma atividade especial!  

Vamos para a cozinha, de avental ao pescoço 
e  colher de pau na mão, e fazemos juntos 

aquela  receita mágica que só os avós conhecem! 
 Mnhamm, mnhamm… já estou a sentir o sabor!


