
Ser Poeta / Poetisa

Texto Poético

6ºD



Ser poeta - Florbela Espanca
Interpretado por Luís Represas & Música de João Gil

https://www.youtube.c

om/watch?v=VJaNP_jz

HRk



O que fazem os Poetas / Poetisas?

 Escrevem textos sobre a sua vida

 Escrevem coisas românticas

 Escrevem sobre o tempo, coisas tristes

 Escrevem para ficarem felizes

 Escrevem sobre a vida

 Fazem rimas

 Expressam sentimentos



Como imaginas os Poetas / Poetisas?

 Andam arranjadinhos e com fatos

 Têm sempre um lápis e caderno

 Altos 

 Sentimentais

 São pessoas tímidas e introvertidas

 São calmos e tranquilos

 São criativos

 Usam sempre um casaco comprido e chapéu

 Usam óculos de sol, mesmo quando chove

 Geralmente têm bigode

 Elas usam maquilhagem e batom vermelho



Poetas & Poetisas



Quais são as suas ferramentas de trabalho?

 Lápis / lapiseira

 Caderno

 Óculos

 Canetas

 Borracha /Afia / Corretor

 Impressora / Papel

 Candeeiro

 Cadeira/ Mesa

 Mãos



Que matérias usam para trabalhar?

 Criatividade / Imaginação

 Gramática

 Emoções

 Rimas

 Histórias

 Verbos

 Invenções

 Orgulho / Confiança

 Silêncios

 Sons da natureza e músicas

 Concentração

 Palavras / Letras



O que fazem com as palavras?

 Escrevem-nas

 Fazem histórias

 Imaginam

 Rimam

 Brincam

 Fazem descrições

 Expressam-nas



O Poeta / Poetisa…

 “O poeta tem olhos de água para refletirem 

todas as cores do mundo, e as formas e as 

proporções exatas, mesmo das coisas que 
os sábios desconhecem.”

Manuel da Fonseca

Poemas completos

 “O poeta tem uma forma especial de ver o 

mundo, como através de uma lente que 
pode variar de cor.”

René Waltz, citado por Massaud Moisés,

in Criação literária - Poesia



O Limpa Palavras – Álvaro Magalhães
Limpo palavras.
Recolho-as à noite, por todo o lado:
a palavra bosque, a palavra casa, a palavra flor.
Trato delas durante o dia
enquanto sonho acordado.
A palavra solidão faz-me companhia.

Quase todas as palavras
precisam de ser limpas e acariciadas:
a palavra céu, a palavra nuvem, a palavra mar.
Algumas têm mesmo de ser lavadas,
é preciso raspar-lhes a sujidade dos dias
e do mau uso.
Muitas chegam doentes,
outras simplesmente gastas, estafadas,
dobradas pelo peso das coisas
que trazem às costas.

A palavra pedra pesa como uma pedra.
A palavra rosa espalha o perfume no ar.
A palavra árvore tem folhas, ramos altos.
Podes descansar à sombra dela.
A palavra gato espeta as unhas no tapete.
A palavra pássaro abre as asas para voar.
A palavra coração não pára de bater.
Ouve-se a palavra canção.
A palavra vento levanta os papéis no ar
e é preciso fechá-la na arrecadação.

No fim de tudo voltam os olhos para a luz
e vão para longe,
leves palavras voadoras
sem nada que as prenda à terra,
outra vez nascidas pela minha mão:
a palavra estrela, a palavra ilha, a palavra pão.

A palavra obrigado agradece-me.
As outras não.
A palavra adeus despede-se.
As outras já lá vão, belas palavras lisas
e lavadas como seixos do rio:
a palavra ciúme, a palavra raiva, a palavra frio.

Vão à procura de quem as queira dizer,
de mais palavras e de novos sentidos.
Basta estenderes a mão para apanhares
a palavra barco ou a palavra amor.

Limpo palavras.
A palavra búzio, a palavra lua, a palavra palavra.
Recolho-as à noite, trato delas durante o dia.
A palavra fogão cozinha o meu jantar.
A palavra brisa refresca-me.
A palavra solidão faz-me companhia.



O Limpa Palavras – Álvaro Magalhães

 Porque é que as palavras precisam de ser 

limpas?

 Que palavras se podem limpar?

 Onde podem recolher-se palavras?

 Em que lugar se encontram as palavras?

 Que palavras nos podem fazer companhia?



Palavras Leves



Palavras pesadas



Palavras Cheirosas/ Perfumadas



Palavras Malcheirosas



TPC

 Procurem e enviem para as professoras os
vossos poemas favoritos, até quarta-feira -

24/04.

 Os poemas que escolherem serão

apresentados na última aula num sarau de

poesia na sexta-feira – 26/04.

 Nesse dia, deverão apresentar-se

caracterizad@s da forma como imaginam o

poeta ou poetisa.

 Devem treinar a leitura do vosso poema,

para que o possam declamar de forma

criativa e engraçada.











Vamos ser Poetas / Poetisas?

Usa agora as ferramentas de
um(a) poeta / poetisa e escreve
o teu poema sobre o ser diferente
e ter respeito.

Podes seguir a seguinte estrutura:

Ser…

Ser…

Ser…

Ter…

Ter…

Ter…

 Sugestão de título: “Ser & Ter”;

 Relembra os poemas que ouviste.

 Usa a tua criatividade.

 Não precisas de rimar;

 Podes acrescentar versos;

 Brinca com as palavras!



Ser & Ter
Pelos Poetas & Poetisas do 6ºD

Ser diferente é…

Ser humano

Ser amado

É dar amor

Ter desigualdades

Ter igualdades 

Ter esperança

Bárbara

Ser gordo ou magro

Ser pequeno ou grande

Ser fraco ou forte

Não importa, nos somos todos Humanos

Ter óculos ou lentes

Ter dinheiro ou não

Ter casa ou não

Ter educação ou não

Não importa, somos todos Humanos

Tomás



Ser & Ter
Pelos Poetas & Poetisas do 6ºD

Ser gentil… é dar carinho, dar amor, afinal cada um 

é como é.

Ser amoroso e carinhoso não é desafio nenhum, mas 

afinal o que importa no mundo é o amor.

Ser amigo não é trocar mensagens é mostrar que se 

é leal e também não é dizer olá é mostrar a sua 

amizade.

Ter carinho dos amigos é bom, mas da família enche 

a ´´barriga´´

Ter amigos com quem jogar é bom, mas a amizade, 

carinho, amor, lealdade, afetos ainda é melhor .

Ter uma festa de anos com amigos é bom, mas com 

a família ainda é melhor.

João

Ser como tu és é especial

Ninguém te pode tirar isso. 

Ter liberdade de escolher 

De escolher quem tu vais ser.

Ser diferente de todos 

Mas ser respeitado. 

Ter amigos que são verdadeiros.

Ser alegre  e ignorar aqueles que querem 

deixar triste.

Alexandre G



Ser & Ter
Pelos Poetas & Poetisas do 6ºD

Ser paciente 

com tudo e com todos,

Ser gentil com todos, 

não importa quem,

Ser uma pessoa que respeita 

as outras.

Ser carinhoso 

e ser quem és,

Ter tudo não importa,

Ter a família é muito mais,

Ter bondade e amor,

Ter liberdade 

aonde vais.

Luana

Ser diferente é ser normal 

Como toda a gente no mundo.

Ser diferente é ser especial

Porque é isso que nos torna únicos.

Ter respeito é ter uma família

Como toda a gente merece.

Ter respeito é ter uma vida

Como a felicidade acontece.

Beatriz



Ser & Ter
Pelos Poetas & Poetisas do 6ºD

Ser diferente, ser o que queremos ser

Ser criativo, em tudo o que fazemos

Ser diferente, não tem mal

As ideias, vão para além do normal

Sem faltar

A importância de respeitar

Ter respeito,  as pessoas não julgar

Para poderem todos confiar.

Carolina



Vamos reescrever um poema?

 Vamos reescrever o poema de Luísa Ducla

Soares: “Poema em G”

 Novo título: “Poema em P”

 Porque será a letra P?

 Vão trabalhar em pares, sendo que cada

aluno deverá entrar na sessão break out,

onde encontrarão um colega

 Terão 20 minutos para reescrever o vosso

poema: “Poema em P”

 Quando receberem a notificação, devem

enviar os textos, para apresentar em grande

grupo.



Sarau de Poesia


