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APRESENTAÇÃO 
 

                                                                                    Caro (a) professora; 
 

 Não, gente... 
 Tem ninguém 
 melhor no mundo 
 que tia... 
 pra dar presente! 
 A irmã de nossa mãe 
 nunca se preocuparia 
 em, por exemplo, nos dar 
 educação exemplar! 
 (Não é problema de tia.) 
 Irmã de pai é igual. 
 E se ela fica solteira 
 mais tempo do que devia... 
 que maravilha de tia! (Ziraldo, Tia,te amo. 1ª Ed. São Paulo: Editora 
Melhoramentos. p. 35) 
 

 
 Olá, muito prazer! Chamo-me Sibele Aparecida de Paulo e iniciarei esta 

conversa contando um pouco de minha história. Nos anos 80, cursei o Magistério, na 

cidade de Telêmaco Borba, estudava e já aprendia o ofício. Durante este momento 

fiz muitas amizades, que estão comigo até hoje, o interessante é que todas, exceto 

eu, trabalham com educação infantil nas cidades de Telêmaco Borba e Ponta 

Grossa. 

 Não posso contar minha história sem mencioná-las, pois elas têm grande 

importância no processo que seguiu, até que cheguei aqui em Guarapuava. 

Também, porque com elas descobri a “graça” de ser professora. 

 Na década seguinte, já cursando Letras na Unicentro, um pequeno estágio, 

entre os anos 92 e 93. E a partir de 1998 até hoje, na cidade de Candói. Depois, a 

primeira especialização, em poesia, é claro. Entre o curso de Letras e eu, uma 

grande ponte, pensava o tempo todo: “Será?”, “Estou certa desta escolha?”. Porém, 

com o tempo fui descobrindo o quanto o curso é lindo, foi neste tempo que aprendi a 

amar a poesia, tive a grande sorte de ter grandes professores. Sempre compartilho 

com meus alunos este acontecimento. 

 No ano de 2003, passei a fazer parte do quadro próprio do magistério do 

governo do estado do Paraná, lotada no Colégio Estadual Santa Clara, em Candói, 

fazendo parte do Núcleo de Guarapuava.  A respeito da cidade, gosto muito do lugar, 

bastante pitoresco e agradável. Conta com 16.000 habitantes fica distante de 

Guarapuava 75 km, possui cinco colégios estaduais, que atendem alunos que 



residem em áreas rurais e sede, a citar: Lagoa Seca, Paz, Cachoeira, São Pedro e 

Colégio Santa Clara, todos buscando pela excelência na educação. 

  A respeito do projeto “Oficinas de Poesia” que proponho, ele visa estimular o 

interesse dos alunos pelos textos poéticos, não meramente leitura e respostas a 

questionários seguidos de produções textuais ensimesmadas, mas uma nova forma 

de conhecimento que em seu bojo acrescente a leitura, a escrita e a oralidade. 

 Segundo o autor Italo Moriconi: “[...] a palavra poesia apresenta certa 

flutuação de sentidos. Para alguns, soa ameaçadora, sugerindo ou lembrando 

exercícios difíceis dos tempos de escola. No universo literário, é tida como a mais 

refinada das paixões”. (MORICONI, 2002, p.7.) 

 Para tanto, torna-se necessária uma mudança pedagógica nas aulas de 

Literatura, que por si só devem ser atrativas, pois lá está a poesia. Esta por sua vez 

deverá ser trabalhada de forma lúdica, divertida e criativa, no sentido de atrair a 

atenção do aluno. Por meio destas atividades os alunos descobrirão significados e 

sentidos, lerão as entrelinhas, entre outros exercícios. Soma-se a isso, aguçar o 

prazer que este tipo de texto proporciona. 

 Assim, caberá ao professor motivar sua aula, de modo que os alunos ampliem 

seus conhecimentos acerca deste gênero, os alunos deverão reconhecer a estrutura 

poética em máxima, ou seja, versos, estrofes, rimas, sonoridade. E mais além 

conhecerão os autores consagrados, tanto nacionais, quanto internacionais. 

 Durante a implementação do projeto, verificar-se-á se os alunos adotaram 

atitudes investigativas frente ao texto poético, bem como a construção do sentido. 

Porém, o objetivo principal será formar leitores e apreciadores desta modalidade 

textual. 

 Estimam-se cinco oficinas temáticas, às quais se relacionarão com a Arte, 

“arte pela arte”, que objetivará a formação de leitores e o aprimoramento da 

condição de leitura, a compreensão de novos significados, o reconhecimento do 

texto poético e sua estrutura funcional e o desenvolvimento da sensibilidade, que 

contribuirá incondicionalmente na formação de conceitos, entre eles: direitos sociais, 

deveres e cidadania, resultando em condições favoráveis para mudar sua realidade. 

 Atualmente em sala de aula, o que se nota é alarmante, os alunos estão cada 

vez mais afastados do “ato de ler”, estão na era virtual, cibernética, afastando-se das 

relações familiares, sociais e, por que não dizer escolares? Como consequência, 

verifica-se: vocabulário precário, dificuldades de compreensão, erros ortográficos, 



texto pouco significativos e conhecimentos parcos, no que tange conteúdos 

programáticos.  

 Considerando estas admoestações, faz-se necessário que a escola propicie o 

resgate da leitura, como requisito essencial na emancipação social e promoção da 

cidadania, pois a leitura é tão imprescindível que o seu incentivo é um compromisso 

e, seu exercício a transformação do mundo. Para tanto, a convivência com obras 

literárias devem ser iniciadas antes da alfabetização. 

 Paulo Freire, em sua obra “O ato de ler” afirma: 

 

 A decifração da palavra fluía naturalmente da leitura do mundo 
particular. Não era algo que se estivesse superpostamente a ele. Fui 
alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das 
mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo dos meus 
pais. O chão foi meu quadro-negro; gravetos, o meu giz. (Freire, 
1989, p.11) 
 

 

 Assim sendo, este projeto objetiva envolver e estimular: leitura, escrita e 

oralidade na classe 9º ano, na construção do conhecimento e no processo ensino-

aprendizagem. 

 A razão fundamental pela escolha deste estudo foi: a dificuldade que a 

maioria dos alunos apresentam na leitura, escrita e oralidade. Na semana de 26 a 30 

de março, aplicou-se um entrevista simples aos alunos do 9º ano A, com 

questionamentos sobre os eixos que norteiam a Língua Portuguesa. Depois disso, 

percebeu-se nas respostas dadas que a maioria apresenta dificuldades nas três 

modalidades, os mesmos dizem não apreciar a disciplina justamente por ter que: ler, 

escrever e falar. 

 Considerando as respostas dadas, lança-se a problemática: Quais estratégias 

metodológicas utilizar, para que se fomente a aprendizagem da língua portuguesa, 

através das oficinas de poesia, e que as mesmas contribuam efetivamente na 

leitura, escrita e oralidade, na classe do 9º ano, do Colégio Estadual Santa Clara, em 

Candói - PR?  

 É importante ressaltar que os professores de Língua Portuguesa têm como 

principal papel promover o amadurecimento da tríade já citada aos educandos, para 

que os mesmos possam tecer seus próprios pontos de vista, obter conhecimento de 

mundo e ampliar seus horizontes de expectativas. 



 Além disso, este aprimoramento linguístico possibilitará a identificação dos 

gêneros textuais e seus usos, também a socialização e, por fim saberão interagir 

com os demais sujeitos.    

 O projeto “Leitura oralidade e escrita: Um estudo pautado em oficinas de 

poesia”, objetiva motivar por meio de oficinas, com sequência didática, o interesse 

dos alunos pelo gênero “poesia”, articulando atividades que propõem a melhoria da 

leitura, escrita e oralidade, bem como conhecer autores consagrados da literatura 

brasileira. 

 Tem com objetivos específicos: Elaborar as oficinas de poesia com atividades 

lúdicas e criativas, visando aprimorar a leitura, escrita e oralidade; Distinguir e 

sistematizar informações acerca da estrutura poética: versos, estrofes, rimas, ritmo, 

repetição e sonoridade; Reconhecer a diversidade poética: sonetos, haikais, 

limeriques, cordel e poesia concreta; Utilizar a sequência didática como principal 

ferramenta nas oficinas, para facilitar a aprendizagem. 

 O projeto: Leitura, Escrita e Oralidade: um estudo pautado em Oficinas de 

Poesia, contou com a orientação e acompanhamento da Professora Draª Níncia 

Cecília Ribas Borges Teixeira, da Instituição de Ensino Superior Unicentro. 

 A questão norteadora deste trabalho está baseada nos três eixos que regem a 

Língua Portuguesa: leitura, escrita e oralidade. Procurou-se estabelecer um 

parâmetro por meio de uma entrevista, onde se obteve as seguintes colocações, por 

parte dos alunos: “Não gosto de ler”; “Ninguém me ensinou a gostar”; “Leio por 

obrigação o que os professores mandam”; “Poesia!? Ui!!!”, “ Não entendo poesia!”; 

“Não consigo gostar de poesia, ela não me acrescenta nada!”; “Gostaria de 

aprender”; entre outras respostas. 

 A partir destas respostas, fica perceptível a escrita precária, o vocabulário 

suprimido e inadequado, o desconhecimento da norma padrão, produção textual 

empobrecida e a oralidade parca. Para tanto, propõe-se que durante e depois das 

oficinas, os alunos comecem a compreender melhor a linguagem, a imagem, a 

norma padrão, as várias nuances da língua, seja em poesia ou prosa, para que se 

configure a comunicação entre o autor e o leitor. 

 Pensando nisso, decidiu-se fazer uso de uma sequência didática basicamente 

simples, levando em consideração a ludicidade e a criatividade, onde os alunos 

serão orientados com duas regras práticas. Sendo a primeira delas, buscar no 

dicionário a significação das palavras desconhecidas, sem deixar de considerar o 



contexto. A segunda, compreender a mensagem do texto, através de um estudo 

parcelado de suas várias partes, em especial a poesia. 

 Convém ressaltar que este projeto está alicerçado na DCEs do Estado do 

Paraná, tendo como Conteúdo Estruturante: o Discurso como Prática Social. 

Imprescindível contar o porquê da escolha deste gênero e não de outro. Uma 

primeira e simples resposta: a emoção. Crê-se que a poesia em toda a sua magia, 

levará os alunos a descobrir o que os poetas pretendem dizer em seus versos. 

Certamente os levarão à reflexão sobre seus sentimentos, suas idéias e 

acontecimentos diários. 

 Segundo a autora Márcia Leite, em seu artigo “Para não errar na escolha”, 

nos diz: A melhor seleção de livros inclui diversos estilos, linguagens, ilustrações, 

projetos visuais, formatos, gêneros. O melhor é aquele cujo texto está a serviço 

unicamente da possibilidade de falar a cada leitor. (LEITE. 2012.p. 59) 

 Este gênero traz em sua plenitude o encantamento por meio das palavras, 

tem como característica fundamental a linguagem mais elaborada. Tece sensações, 

enredando o leitor de modo que a leitura deve ser feita diversas vezes, nunca uma 

única vez. Eis aí a plurissignificação. 

 Rica em sua construção possibilita o visual (imagem), o ritmo, o aspecto 

sintático, sonoro, a presença das figuras de linguagem e a subjetividade. A autora 

Marisa Lajolo define lindamente este gênero: 

 

 [...] poeta é assim, quem descobre e faz poesia a respeito de tudo: 
de gente, de bicho, de planta, de coisas do dia a dia, da vida da 
gente, de um brinquedo, de pessoas que parecem com pessoas que 
conhecemos, de episódios que nunca imaginamos que poderiam 
acontecer e até a própria poesia! (LAJOLO, 2001, V.1) 

 

 Assim, a idéia é trabalhar a poesia pela aventura de se encantar e sentir. 

                                               

DE PROFESSOR PARA PROFESSOR 

 Caro colega, 

 Apresento-lhes meu Caderno Pedagógico “Oficinas de Poesia”, ele é 

resultado de experiências minhas em sala de aula, que foram bem sucedidas e vice-

versa. A partir do ‘vice-versa’, comecei a delinear um novo modo, bastante simples, 



de tornar prazeroso o ensino de poesia, a aula de Literatura ou ainda a aula de 

Língua Portuguesa, pois em anos de estrada percebi que a maioria dos meus alunos 

não apreciavam nenhuma das práticas citadas acima, isto muito me entristecia. 

 O ponto de partida foi organizar uma sequência didática para facilitar os 

ensinamentos que sempre desejei que meus alunos aprendessem. Utilizei 

linguagem adequada, motivação e um rol de atividades que incluíam desde: música, 

pintura, desenhos, atividades manuais, entre outros. Sempre pensando na melhoria 

da leitura, escrita e oralidade. Aqui eu procurava colocar as atividades que exigiam 

mais afinco, direcionamento e um posicionamento. Então, não pude fugir dos 

questionamentos, mas camuflei. Chamei de enquete, registro escrito, apreciação 

oral, busca de significados. Eles toparam, começou dando certo. 

 Bem, diante desta conversa, eu recomendo que se sintam à vontade para 

fazer alterações, adaptações ou enriquecer ainda mais este trabalho, levando em 

conta as necessidades ou realidades de suas escolas, pois acredito que o propósito 

é o mesmo: que nossos alunos saibam: comunicar, expressar, contribuir, 

desenvolver, explorar e, sobretudo sensibilizar. 

 Portanto, professor (a) invista em meu caderno, ouse outras práticas, porque 

somos produtores de conhecimento se estamos juntos com nossos alunos, 

ensinando e aprendendo.  

 Neste período em que estive no PDE, descobri que a aprendizagem 

alicerçada em projetos possibilita a investigação de temas, metodologias 

diferenciadas, pesquisas e abertura de novos caminhos para se repensar a função 

da escola e re-avaliar os saberes. 

 Eu os convido a visitar alguns sites bastante ricos em informações e 

atividades interessantes sobre todos os gêneros. São os seguintes: 

 

  WWW.novaescola.com.br 

 WWW.tvcultura.com.br/guia.html 

 WWW.caleidoscopio.aleph.com.br 

 Portal dia a dia educação do Estado do Paraná 

 Educar para crescer – programa da Editora Abril 

 WWW.kliceducacao.com.br/ 

 cienciahoje.uol.com.br 

 WWW.olhar.com/poesia/ 

http://www.novaescola.com.br/
http://www.tvcultura.com.br/guia.html
http://www.caleidoscopio.aleph.com.br/
http://www.kliceducacao.com.br/
http://www.olhar.com/poesia/


 WWW.mecgov.br/ 

 WWW.secrel.com.br/jpoesia/poesia.html 

 WWW.inep.gov.br 

 WWW.cade.com.br 

 WWW.achei.com.br 

 Fundação Cultural Banco Itaú 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES PARA AS OFICINAS DE POESIA 

MOTIVAÇÃO – 1ª aula: 

 

 No quadro branco, cola-se a palavra POESIA, feitas com letras coloridas, para 

chamar atenção dos alunos.  No primeiro momento com a turma, iniciarei a conversa 

com o questionamento: O que é poesia? Ouvirei as respostas orais dos alunos que 

decidirem falar, convém ressaltar que estimularei a oralidade. 

 Após este primeiro contato, será distribuída uma folha branca e pedirei que os 

alunos realizem atividades artísticas, tais como: pintura, desenho, dobradura, grafite, 

ilustração, entre outras formas. (os materiais utilizados serão dados pela professora). 

 Recolhidos estes materiais, formam-se grupos com três integrantes e, 

distribuirei a poesia de Ricardo Silvestrin, intitulada “Criatividade”, que estará 

recortada verso a verso, em envelopes coloridos e lacrados. Entrega-se uma folha 

de sulfite colorida para cada grupo juntamente com a poesia, solicitando oralmente 

que os alunos refaçam o texto poético, com a condição de que realizem uma leitura 

de antemão, para que o texto não perca seu sentido. 

 Depois do término da atividade, será solicitada a leitura oral de todos os 

grupos para toda a classe, neste momento observarei qual grupo mais se aproximou 

da verdadeira poesia. Feito isso, será lida a verdadeira, explicando a importância da 

atividade, no que diz respeito à criação de vários textos a partir de um texto-base. 

 Para finalizar e avaliar a atividade proposta pedir-se-á para que alguns alunos 

comentem oralmente suas impressões. E, como última tarefa, utilizando a escrita, 

informem suas compreensões a partir da atividade proposta. (estes textos serão 

recolhidos pela professora). 

http://www.mecgov.br/
http://www.secrel.com.br/jpoesia/poesia.html
http://www.inep.gov.br/
http://www.cade.com.br/
http://www.achei.com.br/


 Após a finalização da aula de motivação, será proposta uma 

atividade/pesquisa coletiva, serão levados vários dicionários para a classe. Estas 

palavras serão escritas no quadro branco, onde os alunos buscarão a significação 

lexical de cada uma destas palavras, para que tomem ciência. As palavras são as 

seguintes: oficina, poesia, poema, verso, estrofe, rima, sonoridade, ritmo e cadência. 

Todas as atividades escritas no diário de navegação dado pela professora. No 

segundo momento, serão lidas cada uma das definições, seguido por explicações 

orais por parte da professora sobre cada palavra. Esta atividade se faz necessária, 

pois as oficinas tratarão destes assuntos.  

 PROFESSOR!  

 Todas as atividades escritas serão feitas em um caderno que será dado pela 

professora, ele será como um diário, onde os alunos poderão fazer apontamentos e 

as demais atividades propostas. 

 No término da Implementação do projeto, este será recolhido para fins de 

escrita do artigo. 

OFICINA 1 - HAIKAI 

REVELANDO O HAI KAI! 

 

ARCO ÍRIS 

Arco-íris no céu 

Está sorrindo o menino 

Que há pouco chorou. 

Helena Kolody 

(hai-kai.blogspot.com.br/2009/11/haicai-paranaense.html) 

 

 É uma pequena poesia ou uma poesia pequena, que se caracteriza por ter 

somente três versos e 17 sílabas distribuídas, fala especialmente da natureza e sua 

origem é ocidental. Em sua subjetividade apresenta traços filosóficos, espiritualistas 

e simbolistas. Para ler e entender um haikai é necessário introspecção, para que se 

descubram curiosos fatos naturais. 



 Numa definição de Millôr Fernandes, temos: 

 

O Hai-Kai é um pequeno poema japonês composto de três versos, 
dispostos: dois de cinco sílabas e um – o segundo – de sete. No original 
não tem rima, que geralmente lhe é acrescentada nas traduções ocidentais. 
A época do aparecimento do Hai-Kai é controversa, e sua popularização 
deu-se no séc.XVII, sobretudo através da produção de Jinskikiro Matsuo 
Bashô, simbolista inspirado profundamente em impressões naturais 
(sobretudo paisagística) e adepto do Zen. (...) ( FERNANDES, 2010, P.4) 

 

 

QUER SABER MAIS?  

Disponível em: HTTP://www.insite.com.br/rodrigo/poet/haikai.html 

 

MOTIVAÇÃO:  

 Levar para a classe a Revista Arte do Ideograma, da Editora On Line, com 

Xerox das páginas: 4 a 10, para que juntamente com os alunos leiamos e tomemos 

conhecimento da escrita japonesa. Depois desta leitura, serão distribuídas folhas de 

sulfite brancas, pincéis e tinta preta, onde os alunos treinarão alguns kanjis, que 

estão nas páginas: 23 a 34.  

 Nesta atividade propõe-se que os alunos experimentem a sensação da 

pintura Sumi-ê, arte da pintura dos ideogramas em preto e branco, que ensina a 

trilhar um caminho de busca espiritual e paz interior, como uma forma de meditação, 

capaz de melhorar o seu dia a dia. 

 Durante a atividade a professora fará o intercâmbio oral entre o haikai e a 

pintura dos kanjis, procurando mostrar as semelhanças entre as duas artes, para 

que a produção escrita tenha sucesso. 

 

 

INTRODUÇÃO AO GÊNERO 

Leiamos o texto abaixo: 

http://www.insite.com.br/rodrigo/poet/haikai.html


 

No lusco fusco, a passarada 

Faz o ensaio geral.  

Para a alvorada. 

(Millôr Fernandes Hai Kais) 

 

ATIVIDADES: 

 

1) Em um cavalete, com folhas A3, expor aos alunos um haikai do autor Millôr 

Fernandes (o que está acima). Solicitar aos mesmos que leiam o conteúdo e 

observem como o texto está exposto no papel, também a fonte e o autor. Após, pedir 

que respondam em seus diários às seguintes questões: 

a) O que você observa em 1ª mão? Ou 1º olhar? Qual sua impressão? 

b) Você consegue identificar este tipo de texto? 

c) Há rimas? Estrofes? Versos? 

d) Que mensagem você conseguiu extrair deste haikai? Gostou?  

 

2) Estudando a estrutura do haikai: Leia o texto abaixo atentamente, depois 

responda às questões que seguem. 

 

Esta vida é uma viagem 

Pena eu estar 

Só de passagem 

(Paulo Lemininski) 

Disponível em: WWW.fisica.ufpb.br/~romero/port/ga-hkbrasileiros.html 

 

a) Quantos versos possuem a poesia? Você pode dizer por que ela se apresenta 

desta forma? 

b) Há estrofes? Quantas? 

c) Este haikai apresenta sua característica original? De 17 sílabas distribuídas 

em: 5-7-5? 

http://www.fisica.ufpb.br/~romero/port/ga-hkbrasileiros.html


d) Você conhece o autor? 

e) Neste haikai você percebe a sonoridade presente na poesia? E o ritmo? 

f) Qual a mensagem presente na poesia? 

 

3) Leia o seguinte texto: 

 

HARMONIA 

POESIA 

OFICINA 

KENJI 

CRIATIVIDADE 

IMAGINAÇÃO 

 

 Agora é a sua vez! Destaque com lápis de cor as letras da palavra haikai, na 

vertical, em cada uma das palavras escritas acima. Você terá em mãos um acróstico, 

também uma forma de se escrever poesia bastante significativa. Após, responda 

novamente em seu diário às seguintes questões: 

a) Este tipo de poesia pode ser encontrado em quais veículos de comunicação? 

b) Você gostou deste estilo de escrita poética? 

c) As pessoas de modo geral devem conhecer este gênero poético? Por quê? 

d) Você, aluno/leitor aprendeu a gostar dos haikais? Por quê? 

 

 

4) Música: 

 Em duplas, transformar a canção “Lindo Balão Azul” em haikai. Componham 

um texto poético bem escrito, lembre-se da estrutura deste gênero estudado: três 

versos numa única estrofe. 

 

  

5) Você agora é o poeta!!! 

  

 Combinando e acrescentando informações que você obteve durante a oficina, 

escolha um tema de seu interesse e componha o seu haikai. O conteúdo do seu 

texto poético poderá ser uma mensagem que deseja transmitir a alguém, também 



poderá uma homenagem. Você escolhe.  

 A linguagem utilizada deverá ser adequada, sem gírias ou termos chulos. 

Além destes requisitos, apresentar a grafia correta das palavras. Depois de avaliado, 

seu trabalho será exposto no mural da escola, para conhecimento e apreciação de 

todos. 

PROFESSOR! 

  A atividade proposta com música proporcionará descontração, os alunos 

escutarão a música de Guilherme Arantes, chamada: “Lindo Balão Azul”. Em 

seguida, a professora entregará a cópia da música para cada aluno, para que os 

mesmos possam mais uma vez escutar a canção, agora seguindo o texto escrito. Se 

desejarem cantá-la, estarão à vontade. 

 

AVALIAÇÃO DA OFICINA HAIKAI 

  

Um mimo... 

 

TEM TUDO A VER 

A  poesia 

tem tudo a ver 

com tua dor e alegrias, 

com as cores, as formas, os cheiros, 

os sabores e a música 

do mundo 

 

A poesia 

tem tudo a ver 

com o sorriso da criança, 

o diálogo dos namorados, 

as lágrimas diante da morte, 

os olhos pedindo perdão(...) 

(Elias José, in: Segredinhos de amor. 2ª Ed. São Paulo, Moderna, 2002, p.6.) 



  

 

 

 Depois de ler o texto poético de Elias José e pensar sobre o que ele quer nos 

sugerir, relembre o que aprendeu sobre os haikais, releia informações, pesquise 

mais. Depois, sistematize em 15 linhas sua opinião a respeito daquilo que aprendeu 

ou não aprendeu. Coloque em palavras, o que foi positivo e negativo durante a 

oficina de haikai. Como ponto de partida em sua redação, as seguintes perguntas: 

Este novo ensinamento acrescentou algo novo em minha vida? Fui envolvido (a) 

pela poesia? Estou aprendendo a gostar deste gênero textual?  

OFICINA 2 – CORDEL 

REVELANDO O CORDEL 

 

Primeiro a diversão!!!!! 

 

À MODA CAIPIRA 

U musquitu Ca mutuca 

Num cumbina 

U musquitu pula 

E a mutuca impina 

 

U pato Ca pata 

Num afina 

U pato comi grama 

e a pata qué coisa fina (...) 

(Contos de encantamento de Elias José. Belo Horizonte, Formato, 1996) 

 

 A Literatura de Cordel é muito difundida no Nordeste brasileiro. São 

poemas/canções improvisados por poetas populares e impressos em livretos que 

ficam expostos à venda em mercados e feiras. São poesias narrativas, ou seja, 

contam uma história. 



 Os temas variam, desde o cotidiano, sofrimento do povo com a seca, 

exaltação dos heróis, lendas, homenagens, entre outros temas. São chamados de 

cordéis, porque os textos são pendurados em fios de algodão presos com 

prendedores de roupa. 

 Outra característica importante deste estilo de poesia, é que estes poetas 

normalmente são analfabetos/iletrados, um exemplo é o poeta Patativa do Assaré. 

QUER SABER MAIS? 

 

Disponível em: WWW.significados.com.br/cordel/  

MOTIVAÇÃO 

 Levar para a classe uma caixa de papelão encapada contendo vários 

fragmentos de cordéis e um rádio. Os autores escolhidos: Patativa do Assaré, Zé da 

Luz, Ferreira Gullar e Sylvia Orthof. 

 Dispor os alunos em círculo, e ligar o rádio para que ouçam a música “Asa 

Branca” de Luiz Gonzaga, uma primeira vez, para que os mesmos tomem 

conhecimento da letra da canção. Depois da audição, a professora segue explicando 

oralmente as semelhanças presentes entre a música e o cordel, levantando para a 

classe as seguintes questões: O que as tornam tão próximas? O que você percebe 

na linguagem dos dois textos? 

 No passo seguinte, ainda escutando a música, a caixa irá percorrer cada 

aluno, que deverá retirar um fragmento da caixa e guardar consigo. Terminando o 

repasse, a professora propõe o seguinte: “Na folha retirada, que contém o fragmento 

do cordel, há um espaço em branco, você deverá compor uma ilustração”. Mas, 

antes de tudo, realizar a leitura da poesia, propondo que alguns alunos leiam em voz 

alta. Feito isso, a ilustração. Os alunos poderão usar lápis de cor, giz de cera ou 

grafite. 

 Após esta tarefa, pendurar na classe com barbantes coloridos os cordéis 

ilustrados. 

 

ATIVIDADES: 

http://www.significados.com.br/cordel/


 

1) Levar para a classe cópias do texto/cordel “Brasí cabôco”, de Zé da Luz, leitura 

oral feita pela professora, com entonação. 

Entendendo o texto: 

a) Estudo do vocabulário:  

Pseudônimo- 

Caboclo- 

Polista- 

Cardêro- 

 

b) Vamos reler e reescrever este texto? Porém, com duas condições: de que ele 

seja escrito utilizando uma linguagem mais correta, atentando para a norma culta e, 

apresente três elementos narrativos: introdução, desenvolvimento e desfecho. 

Durante esta tarefa, a professora fará incursões orais, para explicar: 

REGISTRO FORMAL – vocabulário culto, linguagem culta, gramatical. 

REGISTRO INFORMAL- vocabulário cotidiano, uso coloquial da língua. 

REGIONALISMOS- vocábulos e expressões próprias de uma determinada região. 

c) O Cordel de Zé da Luz caracteriza-se marcadamente por qual destes 

registros? Explique, exemplificando. 

d) Qual a mensagem ou a significação das seguintes palavras; 

Prumóde- 

Sabença- 

Pachola- 

 

 

1) Leia atenciosamente o texto: CORDEL  ADOLESCENTE, Ó XENTE, de Sylvia 

Orthof, depois realize as atividades propostas. 

 

a) Fazer uma eleição na classe para a escolha de dois personagens que 

encenarão o cordel. Os personagens são os seguintes: Doralice Bertulina do Sertão 

e o Cangaceiro. Dando continuidade, os alunos ensaiarão as falas e os demais 

cuidarão da organização da sala para a apresentação, deverão cuidar das roupas, 

maquiagem, acessórios, um cavalo de madeira para o cangaceiro, entre outros 

aparatos. 



 

3) Com a obra de Mário Vale “A Linha”, caracterizada por não possuir texto escrito, 

apenas desenhos feitos a partir de uma linha, a professora irá distribuir páginas 

escolhidas a dedo e solicitará aos alunos uma primeira leitura, pedirá que olhem com 

atenção procurando descobrir a mensagem que cada página remete. 

 Após, a professora abre uma plenária oral, para que os alunos façam seus 

comentários a partir das leituras visuais que realizaram. Serão incentivados a falar a 

partir de questionamentos: “O que acharam?”; “Divertido?”; “Diferente?”; 

“Esquisito?”.   

 No passo seguinte, a atividade que será proposta em duplas: Escrever um 

cordel, para cada página escolhida, devendo apresentar linguagem formal. 

Terminada a atividade, solicitar algumas leituras orais e colocação dos textos nos 

murais da classe. 

PROFESSOR! 

 Este estudo das significações das palavras será feito juntamente com a 

professora, pois elas estão escritas no texto coloquialmente, ou seja, em linguagem 

informal. Na primeira palavra: pseudônimo, explicar o uso por parte de alguns 

poetas, contando que o autor Zé da Luz, chama-se na verdade: Severino de 

Andrade Silva. 

 Na prática oral, solicitar que alguns alunos façam a leitura de seus textos, 

para que se observem as diferenças entre a coloquialidade e a formalidade. 

AVALIAÇÃO 

 Veja, leia e releia este conjunto de perguntas abaixo. Após a leitura, responda 

no espaço abaixo. Leve em consideração os conhecimentos adquiridos durante a 

oficina. Na última questão, seja sucinto, se desejar, pode realizar um desenho.... 

 

CORDEL 

É? 

Possui quantos versos?  

Estrofes? 

Exemplos de palavras que rimam: 



Linguagem? 

Abordagem? 

Sua opinião sobre a atividade: 

 

OFICINA 3 – LIMERIQUES 

REVELANDO O LIMERIQUE: 

Leia com atenção o texto a seguir. 

Uma vez um médico de Mococa 

Queria tirar amígdalas da muriçoca 

O inseto se revoltou 

 E o nariz pinicou 

Daquele amigdalítico doutor de Mococa. 

(anônimo) 

 

 O limerique é um tipo de poesia bastante divertida, de origem inglesa, seu 

principal poeta chamava-se Edward Lear. Ela é composta de 5 versos e uma única 

estrofe, tem características próprias de escrita. Veja: o primeiro verso indica um 

protagonista, um participante, o segundo uma qualidade, o terceiro e quarto versos 

indicam o predicado ou uma ação e o último verso, irá revelar um desfecho bastante 

extravagante, exótico e divertido. 

  Aqui no Brasil quem mais difundiu este tipo de poesia foi a escritora de 

literatura infantil Tatiana Belinky, mas também outros autores como: Clarice Lispector 

e Sousândrade. 

QUER SABER MAIS? 

Disponível em: WWW.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/3554216 

MOTIVAÇÃO 

 Antes de aprendermos como se “fabrica um limerique”, vamos primeiramente 

montar um dicionário divertido e bastante poético. É do autor Marcílio Dias, a obra 

chama-se Pequeno Dicionário Ilustrado de Palavras Invenetas. Então, a brincadeira 

http://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/3554216


vai ser a seguinte: Você receberá uma lista com 25 palavras que foram escolhidas 

pela professora, lerá e perceberá que elas não existem em nosso vocabulário, foram 

inventadas pelo autor, é a união de duas ou mais palavras, que tem um significado 

poético.  

 Você e mais um colega, tentarão buscar um significado para elas, pensem no 

inusitado, diferente, exótico e poético, especialmente. Depois, a professora lerá as 

significações verdadeiras, vamos ver quem mais se aproximou das significações do 

autor. Bom trabalho! Segue abaixo, a lista: 

1) Alembramento 

2) Ampulhenta 

3) Azulevar 

4) Belesma 

5) Borbolota 

6) Cabeçabeça 

7) Cloeca 

8) Computadinho 

9) Criado-mundo 

10) Eclips 

11) Eneaótil 

12) Espoletra 

13) Esqueletra 

14) Gentilesar 

15) Hinoperonte 

16) Inestivento fluturo 

17) Invenetar 

18) Maravida 

19) Novidez 

20) Pedepenico 

21) Peléxico 

22) Programaçã 

23) Relógico 

24) Tirandossarro Rex 

25) Zéfi 

 



ATIVIDADES: 

 

1) Utilizando a obra “Limeriques do bípede apaixonado” de Tatiana Belinky, vamos 

primeiramente realizar a leitura do texto. Após, realizar um estudo aprofundado, por 

meio de questionamentos. Porém, com uma condição, ao invés de responder um 

questionário, você vai montar um texto. As perguntas serão somente um caminho. 

Certo?  Uma dica: você pode montar um rascunho, depois passar a limpo seu texto, 

que deverá apresentar linguagem formal, introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Quantas linhas? Entre 20 e 25. Bom Trabalho! Segue abaixo as questões: 

 Quem ou o quê é o bípede apaixonado? 

 Estes limeriques são endereçados à alguém? 

 Qual o significado da palavra bípede? 

 Nos limeriques, exceto no último, há uma particularidade presente na escrita. 

O que será? Procure descobrir. Qual é o segredo? Leia com bastante 

atenção e tente. (a autora repete o 1º e o 5º versos). 

 Cite quais animais estão na poesia? Pense, por que a autora escolheu-os? 

 Dentre os animais, destaque: habitat natural, alimentação, quais são 

selvagens e quais são domésticos? 

 Qual o motivo da escolha destes animais pela autora? 

 E você deve inserir o 13º animal na lista de Tatiana Belinky. Qual seria? Por 

quê? 

 Então, aí está o caminho pra que você componha seu texto. Não precisa ter 

pressa, faça com carinho.  

2) Escolher 13 alunos para declamar para a classe os limeriques de Tatiana Belinky, 

a escolha deverá ser democrática. Preparar os alunos, ensaiá-los e marcar a 

apresentação. Convidar a Equipe Diretiva, Pedagógica, Pais e Orientadora. 

3) Prioridade! Tarefa individual: Leia os limeriques novamente e destaque: quantos 

versos, rimas, estrofes, sonoridade, cadência. Você deverá usar seu diário para esta 

atividade. 

PROFESSOR! 

 Abaixo as significações, segundo o Pequeno Dicionário Palavras Invenetas, 



de Marcílio Godoi. Você pode manter oculto, depois repassa as respostas. Segue: 

1) Recordação luminosa, revelação do que já sabia. 

2) Medidor do tempo que não passa. 

3) Ato ou efeito de ladrilhar de céu a vida. 

4) Virtude que se adquire lentamente. 

5) Lagarta que evoluiu sem abandonar as origens. 

6) Pessoa folheada e muito ilustrada. 

7) Roupa muito íntima da galinha. 

8) Equipamento absolutamente obsoleto. 

9) Informação cômoda e universal. 

10)Lua de anexar docs. 

11)Cada um dos ladrilhos de não que constroem um sim. 

12)Literatura de festim. 

13)Baú de ossos ao qual remonta toda palavra, arqueologia do sentido literal 

14)Ato do afeto que fere. 

15)Aquele que não faz nada e já é muito. O mesmo que impressiofante. 

16)Aplicação no longa e levíssimo prazo. 

17)Ato de criar aquilo que der na veneta. 

18)Espécie de flor que brotará do calendário um dia. 

19)Atração ao consumo que atinge nove entre dez pessoas. 

20)Árvore que se deu por vencida. 

21)Palavório dos craques. 

22)Jobs que Adão propôs a Eva. 

23)Fiel depositário da rotina e do bom senso. 

24)Desafio dos aspirantes a imperador do planeta Zoar. 

25)Fim da linha, não necessariamente o fim do mundo. 

AVALIAÇÃO 

 

 Que tal compor um limerique? Só que este não vai ter bichos igual ao de 

Tatiana Belinky, vai ser seu, somente seu. Arquitete, planeje e componha um 

limerique que fale desta oficina. Boa Sorte! 

 



OFICINA 4 – SONETOS 

Revelando os sonetos 

 

 Soneto é uma forma clássica de compor poesias, sua matemática é a 

seguinte: quatorze versos distribuídos em dois quartetos e dois tercetos, ou seja, 

dois conjuntos com quatro versos e outros dois com três versos. A probabilidade de 

sua origem advém do século XVIII. Muitos autores utilizaram esta forma e, ainda 

hoje utilizam.  Desde Camões, Florbela Spanca, Antero de Quental, entre tantos 

outros. Aqui no Brasil; Cecília Meireles, Machado de Assis, Vinicius de Moraes e 

muitos outros.  

 Segundo a autora Emília Amaral, o soneto é: 

 

Composição poética de quatorze versos, divididos em dois quartetos e dois 
tercetos. É uma das formas fixas mais prestigiadas de poesia lírica. Sua 
origem remonta ao século XII, mas os grandes modelos da tradição foram 
renascentistas italianos, sobretudo Dante Alighieri e Petrarca. Na literatura 
portuguesa, Camões (séc. XVI) e Bocage (séc. XVIII) são considerados os 
principais sonetistas.( AMARAL, 2000. P.25) 

 

QUER SABER MAIS? 

 

Disponível em: WWW.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/604119 

 

MOTIVAÇÃO 

 Vamos realizar a leitura de três textos poéticos: Soneto da Fidelidade, de 

Vinicius de Moraes; o soneto mais famoso de Camões, que fala sobre o amor; e uma 

prosa poética escrita por Einstein “Como vejo o mundo”. Após, vamos tentar 

escrever um poema? Um soneto? Uma prosa poética? Vai ser uma experiência 

incrível, este texto poderá tratar de vários temas, tais como: amor, vida, gente, 

amizade, união e tantas ouras coisas. 

 Não pense em colocar no seu texto todos os recursos poéticos que aprendeu 

http://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/604119


sobre a poesia, apenas procure escrever um texto bonito. Vamos tentar? 

 

ATIVIDADES: 

 

1) Amigo Secreto!  

PASSOS: 

 A professora levará para a classe uma caixa encapada, contendo os nomes 

de todos os alunos e fará o sorteio, cuidando para que ninguém fique sabendo de 

seu amigo (a), inclusive a professora participará desta atividade 

 Todos deverão pesquisar poetas que escreveram sonetos, lembrando que 

temos que pensar com carinho na pessoa que é nosso amigo e escolher uma poesia 

que combine com sua pessoa. 

 Depois, escolher um papel bem bonito, canetas coloridas e escrever a poesia 

endereçando ao amigo, podendo ofertar um presente ou um doce. No dia da 

revelação, a professora inicia a brincadeira, falando sobre seu amigo e lê sua 

poesia, anunciando logo em seguida o nome de seu amigo (a), assim 

sucessivamente até acabar a revelação.  

 

 

2) Texto Coletivo “Nosso soneto” 

 

 A classe toda será incentivada a produzir um texto coletivo. A professora dará 

instruções e deixará que os alunos escolham a temática. Reforçará a forma de 

como um soneto é composto (14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos). 

Como são muitas cabeças pensantes, o soneto deverá ser muito bem escrito, 

devendo apresentar rimas, linguagem adequada, ritmo e concisão, ou seja, um texto 

com sentido. Dedicará aos alunos o tempo necessário para a tarefa. Para finalizar a 

atividade, solicitará a leitura do soneto. Depois o mesmo deverá ser afixado na 

classe. 

 

3) Pesquise sonetos de vários autores na biblioteca da escola, do município, na 

internet ou em livros que tenha em casa, que tratem de diversos assuntos. Após a 

pesquisa, vocês deverão ofertar estes sonetos às pessoas que trabalham na escola, 



como um presente. Lembrem-se, folhas coloridas, canetas coloridas, grafia correta e 

muita gentileza. 

 

4) Você irá receber em mãos um envelope contendo um soneto da autora Cecilia 

Meireles, chamado “Soneto Antigo”. Com um pequeno diferencial: ele está recortado 

verso a verso e, você deverá recompô-lo na folha de sulfite. Lembre-se da estrutura 

que o soneto apresenta, depois fará uma ilustração, como análise/leitura que obteve 

da poesia. Bom Trabalho! 

PROFESSOR! 

  Depois das atividades realizadas, solicitar que os alunos leiam seus textos 

para apreciação e exercício da leitura. Todos os textos serão levados pela 

professora xerocados e escritos em sulfite A3, postos em cavalete. 

 Ressaltar que todas as atividades proporcionarão a oralidade, a leitura e a 

escrita. 

AVALIAÇÃO 

 Leia com atenção o soneto de Lucas Kind, chamado “Soneto 

Pseudometalinguístico”, depois componha um texto, onde você apresenta suas 

idéias a respeito desta modalidade poética estudada. O que achou? Gostou? Pode 

ainda ser utilizada nos dias de hoje?  Por que ela é clássica? Você gostou de algum 

em particular? Por quê? Utilize linguagem formal, clara e concisa. Bom trabalho! 

 

Soneto pseudometalinguístico 

Um soneto não pode ser forçado 

Não é mera combinação de versos 

Deve envolver sentimentos diversos 

 

A busca pode te deixar cansado 

Fazendo-te ir por caminho inverso 

Mas teu desejo é incontroverso 

Não descansas até tê-lo abraçado 

 



E quando o tiveres ao teu lado 

Junto de ti, num perfeito amplexo 

Vê que soneto não é complicado 

Quando escreveres o que tens sonhado 

Na tua vida, o escrito é anexo 

Tens vida eterna, deixando legado. 

 

                                                                   Lucas Kindi 

 

 Licenciado sob Creative Commons. 

OFICINA POESIA CONCRETA 

Revelando a poesia concreta 

 

 Poesia Concreta, vertente do Concretismo pode ser caracterizada como 

poesia nada convencional, ou seja, que não segue convenções, tais como: versos, 

rimas, estrofes, ritmo e sonoridade. É uma fase literária voltada para a valorização e 

incorporação dos aspectos geométricos á arte, música, poesia e artes plásticas. Na 

poesia especificamente seu marco inicial deu-se com a publicação da Revista 

“Noigrandes”, fundada pela tríade concretista: Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de 

Campos. 

 Contudo é em 1956, com a Exposição Nacional de Arte Concreta em São 

Paulo, que esta nova modalidade poética se consolida, como uma inusitada forma 

de se escrever poesia. Caracteriza-se pela não-preocupação em disponibilizar 

versos e estrofes, por este motivo, passa-se a chamar: poesia-objeto. 

 Além disto, há o aproveitamento do espaço em branco da página, a 

exploração dos aspectos sonoros, visuais e semânticos das palavras. Também o uso 

dos neologismos e termos estrangeiros e, uma característica muito interessante que 

é a decomposição das palavras, possibilitando múltiplas leituras.  

 

QUER SABER MAIS 



Disponível em: WWW.mundoeducacao.com.br/literatura/poesia-concreta.html 

 

MOTIVAÇÃO 

 

 Distribuir uma folha de sulfite com um desenho de espiral, dividida em 20 

partes numeradas, será uma brincadeira divertida, em que você descobrirá um 

munipoema do paranaense Paulo Leminski. Para descobrí-lo, deverá seguir alguns 

passos:  

 1º)  as sílabas da coluna A nos números ímpares; 

 2º)  as sílabas da coluna B nos números pares. 

 

Coluna A: 1- mui; 3 - ro; 5 – ti; 7 – meu; 9 – to; 11- cí; 13 –co; 15 – ca; 17 – a; 19 – ti. 

Coluna B: 2 –to; 4 – mân; 6 – co; 8 – pon; 10 –pa; 12 –fi; 14 – fi; 16 – no; 18 –tlân; 20 

–co. 

ATIVIDADES: 

1) Agora vamos brincar com cores, lembrando que elas representam 

sentimentos. Por exemplo, muitos estudiosos dizem que a cor do amor é rosa, já a 

paixão é simbolizada pela cor vermelha, o branco nos remete à paz. Se quisermos 

aguçar a inteligência e a criatividade, devemos usar e abusar do lilás. A energia e a 

vivacidade representada pela cor amarela. Mas, e as outras cores? O que elas 

representam? Antes de descobrir, vamos confeccionar um gráfico de cores, usando 

uma legenda. Para que fique mais prazeroso este trabalho, responda às questões 

abaixo: 

a) Para você, qual a cor da raiva? 

b) E da alegria? 

c) Tristeza? 

d) Felicidade, entre outros sentimentos. 

2) Leia com atenção este poema concreto e visual de Décio Pignatari chamado 

“Comunicação Perfeita”, que ele construiu utilizando as seguintes formas: um 

quadrado e um coração, dispostos num quadrado maior, com a cor rosa, como pano 

de fundo. Continue observando a poesia e, no diário você escreverá a história em 

http://www.mundoeducacao.com.br/literatura/poesia-concreta.html


palavras, relatando o acontecimento entre os dois personagens. Não se esqueça de 

colocar título. Bom trabalho! 

3) Escolha formas diferentes para a sua representação concreta. Planeje e 

arquitete um poema concreto. Use e abuse de sua criatividade e muita cor. 

  

 

1º texto                                                                 2º texto 

QUIS                                                               PR                            BRA 

MUDAR TUDO                                                               E N 

MUDEI TUDO                                                 TO                            CO 

AGORAPÓSTUDO 

EXTUDO 

MUDO 

(Augusto de Campos) 

 

3º texto: 

S 
He=ele                                                                         S=serpens 

&=e                                                                              h=homo 

She=ela                                                                       e-eva 

(Pedro Xisto) 

 

4) Leia atentamente este três poemas, observe a disposição das palavras na 

folha branca. Depois, em seu diário faça uma análise escrita relatando o seu 

entendimento a respeito do que leu. Em outras palavras, qual foi sua leitura? 

 



 

5) Responda às questões abaixo: 

 Estas poesias apresentam rimas? 

 Estrofes? 

 Sonoridade? 

 Caso não apresentem rimas, versos, estrofes, elas deixam de ser 

poesia? Explique. 

 Com suas palavras, defina poesia concreta. 

 

6) Leia atentamente esta outra poesia de um autor conhecido nacionalmente, 

Carlos Drumonnd de Andrade, depois faça as atividades propostas: 

 

 

UM EM QUATRO 

 

A                                                                                   Z 

b                                                                                   y 

A&b                                                                           Z&y 

Ab                                                                             yZ 

                                   AByZ 

                          quadrigeminados 

                          quadrimembra jornada 

                          quadripartito anelo 

                          quadrivalente busca 

                           unificado anseio 

um cavaleiro um cavalo um jumento um escudeiro 

(Carlos D. de Andrade) 

 

Responda: 

a) A organização das letras e palavras nos versos iniciais da poesia dá a idéia 

de: 

(   ) processo de aproximação dos quatro personagens. 

(   ) uma exigência da organização espacial deste tipo de poema. 

(   ) ao processo de escrita da poesia: letras que se juntam. 



(   ) a quantidade de versos da estrofe posterior. 

 

b) Relendo o último verso da poesia, temos quatro personagens distintos: duas 

pessoas e dois animais. Eles nos lembram personagens muito famosos da literatura 

mundial. Você sabe quem são? Em que obra eles estão presentes? E quem é o 

autor? Conte-nos.  

c) Por que o autor usou a palavra “quadri” na poesia? 

d) O que as palavras: geminadas, jornada, anelo, busca e anseio têm em 

comum? Qual a ligação entre elas? 

e) Explique o título da poesia. 

f) O número quatro está presente em toda a poesia, por vezes subentendido. 

Você pode citar onde ele aparece? 

 

7) Neste momento você é o poeta, nesta folha de sulfite branca invente, crie, 

componha um poema concreto. Você pode usar palavras, letras, números, cores. 

Enfim, dê vazão a sua criatividade e inteligência. Bom Trabalho! 

PROFESSOR! 

 As atividades propostas podem e devem promover uma troca de idéias, 

receberem comentários, admitir novas sugestões, afinal é a interação da 

aprendizagem. Lembrar que os poetas concretistas usavam cores, letras e formas 

geométricas, para extravasar sua criatividade. 

 Também ressaltar a analogia que o poeta Carlos Drumonnd de Andrade faz à 

obra “D. Quixote” de Miguel de Cervantes, em sua poesia “Um em quatro”. É 

interessante levar a obra para a classe para que os alunos conheçam-na. 

 Lembrar aos alunos que mesmo que um texto poético não apresente 

palavras, apenas formas combinadas, é possível realizar múltiplas leituras. A poesia 

concreta é prova disto. 

AVALIAÇÃO 

 Concretize sua opinião a respeito desta oficina, utilizando formas ou maneiras 

que desejar. Você pode usar toda a extensão da folha. Não se esqueça de colocar 

seu nome, série e data. Bom trabalho. 



TERTÚLIA 

 

 No final da implementação do projeto será realizada uma TERTÚLIA (reunião 

de amigos, sessão literária) com os alunos, equipe diretiva e pais. 
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