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Introdução:  

O trabalho aqui apresentado foi desenvolvido no contexto da Ação de formação “Da 

leitura à escrita, a emoção das palavras”, que teve lugar entre 18 de novembro de 

2020 e 24 de março de 2021, por via Zoom. Esta ação integra a oferta formativa do 

Centro de Formação da APP, Professora Maria Helena Mira Mateus e foi realizada no 

âmbito da parceria com o Projeto Mochila Leve do Departamento de Educação do 

Município de Oeiras, tendo sido responsáveis pela ação de formação as formadoras 

Maria Vitória de Sousa e Paula Cristina Ferreira. 

Autoras do trabalho: Sandra Silva e Antónia Ramos - Escola EB e Secundária Aquilino 

Ribeiro – Oeiras  
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Atividade:   Ser Poeta/Poetisa 

 

Esta atividade realizou-se no âmbito da semana da poesia, em março de 2021, a 

decorrer na última semana de aulas. Foi inspirada no sítio www.casadaleitura. 

Trata-se de estudo do texto poético, no entanto não foi trabalhada a estrutura interna 

nem a externa do texto. Procurámos levar os alunos a ler por prazer e incentivar a 

escrita. 

 

1ªaula 

Começámos por ouvir o poema de Florbela Espanca interpretado por Luís Represas.  

Diapositivos 2 a 9 - Os alunos deram a sua opinião/ideias e nós registámos nos 

respetivos diapositivos. 

Diapositivo 10- Lemos o texto “Limpa Palavras” de Álvaro de Magalhães. 

Diapositivo 11- Os alunos responderão e nós registaremos (esta atividade ainda não foi 

concretizada). 

  

https://www.app.pt/wp-content/uploads/2020/11/Da_leitura_a_escrita_a_emocao_das_palavras_1-2CEB.pdf
https://www.app.pt/wp-content/uploads/2020/11/Da_leitura_a_escrita_a_emocao_das_palavras_1-2CEB.pdf
http://www.casadaleitura/
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Diapositivos 12 a 15- Usámos a aplicação www.menti.com para formar nuvens de 

palavras (os diapositivos 14 e 15 estão ainda por fazer) 

Diapositivo 16- Trabalho de casa: preparação do sarau de poesia. 

 

2ªaula 

Diapositivos 17 a 31- Leitura e escrita de poemas a partir de dois livros de Maria Teresa 

Gonzalez (trabalho individual). 

 

3º aula 

Slide 32- Reescrita do Poema de Luísa Ducla Soares (a pares). 

PS: Os trabalhos ainda não estão todos corrigidos. 

 

4ªaula (último dia de aulas-6ªF) 

Slide 33- Cartaz do Sarau de poesia 

 

 

 

 

http://www.menti.com/

