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     Optamos em desenvolver este projeto com alunos do 
7º ano do Ensino Fundamental, pela necessidade que os 
mesmos têm de fazer leitura e da falta constante no uso 
de regras de conduta social no cotidiano escolar, 
refletindo em sua formação intelectual e social. A partir 
dessas evidências, buscamos por práticas pedagógicas 
significativas utilizando o texto poético associado a 
outras linguagens não verbais que levem os alunos à 
compreensão do ato de ler e na significação dos valores 
humanos essenciais a inserção e interação social, 
focado no Método Recepcional , desenvolvido a partir da 
Teoria da Estética da Recepção, com o objetivo de 
despertar o interesse pela leitura dentro e fora da escola 
oportunizado pelo acesso a diferentes tipos de textos, 
enfatizando a compreensão de regras de conduta, lendo 
e produzindo poemas, descobrindo formas de 
comunicação e expressão, resgatando valores e 
sentimentos e compreendendo as especificidades da 
linguagem poética. 
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2.0 APRESENTAÇÃO  

 

“A poesia é uma das formas mais radicais que a educação pode oferecer de 

exercício de liberdade através da leitura, de oportunidade, de crescimento e 

problematização do contexto onde interagem.” 

(Ana Mariza Ribeiro Filipouski) 

 

Educador(a)! 

 

Apresentamos este Caderno Pedagógico com sugestões metodológicas 

diversificadas para serem desenvolvidas em sala de aula com objetivo de 

possibilitar a leitura, a reflexão, as mudanças de atitudes de maneira crítica e 

responsável, dentro e fora do espaço escolar pelos nossos alunos. 

Buscamos cada vez mais a formação crítica dos nossos alunos, através 

da valorização do conhecimento, inseridos em uma sociedade que caminha cada 

vez mais para a inserção e interação do indivíduo, capaz de compreender e 

transformar o homem e o mundo. 

É tarefa da escola oportunizar aos alunos o contato com diferentes 

práticas sociais, pela leitura, escrita e oralidade, com o objetivo de inseri-los nas 

diversas esferas sociais. Tanto professores quanto alunos devem ter clareza na 

importância da apropriação de vários gêneros textuais, uma vez que utilizando 

inúmeros recursos possam produzir textos a partir de diferentes leituras. Por 

isso, é estabelecido pelas Diretrizes Curriculares do Ensino de Língua 

Portuguesa do Paraná(2008) como conteúdo estruturante o discurso como 

prática social. 

Esta proposta tem como objetivo a prática da leitura a partir do gênero 

poesia, como estratégia significativa, dentro e fora da escola, enfocando a 

compreensão do ensino e aprendizagem de leitura, como oportunidade de 

acesso à norma culta da língua, ao conhecimento social e historicamente 

produzido , a inserção social e a percepção das regras de conduta pelos alunos, 

necessárias ao convívio escolar, familiar e social, com alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Victor Bussmann, em Campo do 

Tenente – PR, A necessidade de uma boa leitura e da falta do hábito de ler, fato 

evidente nas escolas , pode ter uma contribuição significativa e positiva pelo 



contato com o texto poético na sala de aula, por ser a poesia uma ferramenta 

importante na prática da leitura, uma forma de expressão e comunicação, 

refletidas nos sentimentos, opiniões e ideologias, tanto do poeta, quanto do leitor. 

Cabe a nós educadores o estímulo e o acesso a esse tipo de atividade, 

proporcionando conhecimento e aprendizagem. 

Assim sendo, este Caderno Pedagógico sugere atividades que venham 

contribuir na formação de leitores críticos e conscientes capazes de se 

transformarem para transformarem o mundo em que vivem, cabendo a nós 

educadores comprometidos com essas mudanças e conscientes de nosso 

verdadeiro trabalho pedagógico concretizar essa realidade. Como afirma Eliot 

(1972, p. 48), “a poesia pode nos fazer ver o mundo sobre um novo aspecto, ou, 

nos fazer ver aspectos até então desconhecidos desse mundo, pode chamar 

nossa atenção sobre sentimentos sem nomes e mais profundos que raramente 

penetramos.” 

Este Caderno Pedagógico está organizado em 4 Unidades Temáticas, 

onde cada unidade desenvolverá atividades relacionando poemas e valores, que 

são: poema “ As Borboletas” de Vinicius de Moraes  enfatizando o respeito às 

diferenças e a amizade, poema “ Canção do dia de Sempre” de Mario Quintana 

enfatizando a tolerância e a solidariedade, poema “ Assim eu vejo a vida de Cora 

Coralina enfatizando a responsabilidade e a postura crítica e o poema “ Mãos 

Dadas “, de Carlos Drummond de Andrade enfatizando o amor ao próximo e a 

cooperação. 

As atividades sugeridas neste Caderno Pedagógico poderão ser utilizadas 

por professores e alunos, contribuindo em resultados positivos no domínio e 

aprendizagem da leitura, bem como na assimilação e uso contínuo dos valores 

morais e éticos presentes dentro e fora do espaço escolar. Boa leitura! 

 
 
 
3.0 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

 
Partindo da Linha de estudo proposta no Projeto de Intervenção 

Pedagógica, o Estudo e Aprendizagem de Leitura, elaboramos este Caderno 

Pedagógico, tendo como Conteúdo Especifico a leitura, conforme o que orientam 

as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná, 



enfatizando a leitura de textos poéticos na compreensão de valores necessários 

ao convívio escolar e social dos alunos, visando: 

 Incutir nos alunos o hábito de leitura. 

 Envolver a leitura de textos poéticos e outros textos literários ou não. 

 Tornar os alunos leitores assíduos e compromissados com a leitura, ou 

seja, bons leitores, críticos e criativos. 

 Apreciar textos poéticos e outros tipos de textos, lendo com prazer e 

liberdade, dentro e fora da escola. 

 Ler e compreender o texto, desenvolvendo a capacidade de interpretação 

e percepção das ideias do texto com autonomia e competência, auxiliando 

na aprendizagem. 

 Aproximar o aluno da linguagem poética (leitura e escrita), ampliando a 

capacidade de manifestar ideias, sentimentos, opiniões, descobrindo 

formas de comunicação e expressão, relacionando palavra e mundo, 

resgatando valores e sentimentos e refletindo sobre atitudes e 

comportamentos da vida do aluno dentro e fora da escola. 

 
 
 
4.0 INTRODUÇÃO 

 

 

“A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça a 

quase totalidade não sente esta sede.” 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 
 
É fato que a leitura se tornou um dos grandes desafios enfrentados pelos 

educadores nas escolas, principalmente entre adolescentes e jovens, envolvidos 

com tantas outras ferramentas mais interessantes à faixa etária. A busca por 

metodologias significativas e interessantes é constante na formação do leitor 

assíduo e competente. Cabe à escola mudar este cenário que se apresenta, 

onde a leitura é mecânica, isolada, sem sentido, uma tarefa proposta, 

ocasionando em desinteresse e rejeição pela mesma por parte dos nossos 

alunos. Professor e aluno devem estar interligados na prática da leitura que leva 



ao conhecimento e aprendizagem, por isso é importante que o professor goste 

de ler e saiba ler, para então desenvolver competências de leitura em seus 

alunos, descobrindo o prazer em ler para si, para alguém e com alguém, dando 

significação à leitura. Ler é conhecer o mundo em que estamos inseridos, 

capazes de pensar, refletir, questionar, transformar, pela leitura podemos nos 

tornar livres e conscientes. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná de Língua 

Portuguesa (2008) a leitura é compreendida como um ato dialógico, onde o leitor 

e o texto através da leitura confrontam o saber, as experiências vividas, levando 

a significados, conhecimentos e aprendizagens. Um novo papel é atribuído ao 

leitor, que passa a ter voz, participando do contexto em que está inserido, 

permitindo inúmeras interpretações e preenchendo espaços pela sua 

experiência e pelas experiências de mundo, passando a ser então um ato 

coletivo e significativo.  

A escola deve ser um espaço de aprendizagem e interação. O contato 

com a leitura na maioria das vezes acontece na sala de aula. Além disso, 

também é na escola que o aluno aprende muitas vezes a socializar-se, conviver 

com outras pessoas, e, quase sempre, enfrenta conflitos interiores e exteriores 

nesta adaptação. Sabemos que cabe a nós educadores mediar estes conflitos, 

contribuindo na mudança de atitudes e pensamentos, buscando estratégias 

inovadoras e construtivas que realmente levem a estas transformações. Através 

de uma boa escolarização da literatura, onde a escola nos ensina como ler os 

textos e interpreta-los, passamos a entender melhor o mundo e a nós mesmos, 

fruindo o texto literário dentro e fora da escola, como diz Cosson:  

 

[...] nossa leitura fora da escola está fortemente condicionada 

pela maneira como ela nos ensina a ler. Os livros, como os fatos, 

jamais falam por si mesmos. O que os fazem falar são os 

mecanismos de interpretação que usamos, e grande parte são 

aprendidos na escola. (COSSON, 2006, p.26). 

 

Ler não é simplesmente decodificar códigos, juntar as letras e formar uma 

palavra, ler implica em compreender o que está nas entrelinhas, é ir além, 

buscando significados, descobrindo novas formas de enxergar o que não é 

visível. Estar em contato com diversos gêneros textuais e ter objetivos claros e 



coerentes podem tornar esta prática mais interessante e prazerosa, levando o 

aluno a uma ampliação do saber historicamente produzido, do conhecimento 

dele e do seu universo. A leitura presente na vida das pessoas pode e deve 

começar no espaço escolar, seguindo pela vida toda conforme afirma Cagliari, 

1990, p.148),” A leitura é a extensão da escola na vida das pessoas. A maioria 

do que se deve aprender na vida terá de ser conseguido da leitura fora da escola. 

A leitura é uma herança maior do que qualquer diploma.”  

A leitura de diferentes textos aumenta a interação entre leitor e linguagem 

e com os diversos contextos históricos e culturais presentes nos textos. Uma das 

formas de incentivar a leitura dentro e fora da escola é trazer a leitura para junto 

do aluno, sendo uma delas de textos literários, que podem permitir ao leitor 

diversas compreensões, levando a uma ampliação de expectativas direcionadas 

à leitura.  

Para Jauss (1994) leitor e texto devem dialogar, de acordo com a 

recepção que o leitor tem do texto, ampliando o seu horizonte de expectativas, 

dando vida e sentido ao que leu. Jauss teorizou estudos sobre a Estética da 

Recepção na década de 60 e atualmente quando falamos sobre a Estética da 

Recepção, nos remetemos aos nomes de Jauss e Iser, embora caiba ao último 

a chamada “Teoria do Efeito” (Cf. Paraná, 2008, p.59). Pelas teorias 

apresentadas por Jaus e Iser, a leitura só é realizada quando a obra, o leitor e a 

recepção da mesma se interligam, sendo a recepção de suma importância para 

o sentindo que a mesma pode proporcionar. A partir dessas teorias, Maria da 

Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar desenvolveram o Método Recepcional, 

para o trabalho com Literatura na sala de aula, conforme o que direcionam as 

Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná. O leitor 

passa a ser dinâmico, participativo durante a leitura, tendo vez e voz, e, através 

de debates e reflexões sobre o que leu, amplia seu universo de expectativas. 

(DCE, 2008, p.74). Neste contexto percebemos que o leitor desempenha um 

grande papel quando lê e aprecia o que leu, a obra lida passa ter valor de acordo 

com a bagagem trazida pelo leitor e as expectativas em relação a ela, onde pode 

transformar e ampliar esses horizontes de expectativas, deixando o leitor livre, 

mais crítico e sensível no ato da leitura. 

A leitura de diferentes textos da esfera social associada a outras 

linguagens não verbais tem uma contribuição significativa na formação humana, 



levando o aluno a interagir cada vez mais com o mundo, desenvolvendo o início 

da cidadania, como afirma Silva:  

 

[...] a prática da leitura é um princípio de cidadania, ou seja, o 
leitor cidadão, pelas diferentes práticas de leitura, pode ficar 
sabendo quais são as suas obrigações e defender os seus 
direitos, além de ficar aberto às conquistas de outros direitos 
necessários para uma sociedade justa, democrática e feliz. 
(SILVA, 2005, p.24). 

 
 

A escola, responsável pela formação do aluno em todas as amplitudes, 

através do conhecimento oferecido e de novos sentidos de letramento, cada vez 

mais procura estratégias relevantes e consistentes que levem o educando à 

prática e compreensão da leitura, através dos diversos gêneros discursivos 

presentes nas práticas discursivas. 

Gêneros discursivos segundo Machado (2005, p.157) “são formas 

comunicativas que não são adquiridas em manuais, mas sim nos processos 

interativos.” Diante desta concepção os gêneros discursivos são as práticas de 

linguagem desenvolvidas na sociedade, e, podem ser mudados, adaptados ou 

até mesmo criados conforme a necessidade de comunicação do homem.  O texto 

poético é um dos gêneros literários mais distantes da sala de aula por ser um 

tipo de texto mais complexo, ficando atrelado à atividade de decodificação 

gráfica da palavra ou declamações. Para trabalhar com poesia é necessário 

tanto do professor quanto do aluno motivação e sensibilidade, os conhecimentos 

da língua devem estar sintonizados com os conhecimentos conceituais do texto 

e os conhecimentos de mundo do aluno. O aluno precisa estar familiarizado com 

o texto poético e precisa ser ensinado com mais frequência, uma vez que ensinar 

poesia é trabalhar o texto dando respostas às necessidades do leitor através do 

modo de ver o mundo, de viver o mundo, de sentir, experimentar e projetar. O 

texto poético pode desenvolver habilidades de percepção sensorial em qualquer 

faixa etária, do senso estético e de suas competências leitoras e simbólicas. Ler 

poesia nos ensina a ter novos olhares em relação a nós e ao mundo, pode 

despertar uma visão dinâmica e sensível da realidade, é capaz de transformar 

ideias e sentimentos em palavras, conforme o que diz Paixão: 

 
 



O poeta tenta realizar uma nova realidade construída de 
palavras que estimulem o voo da imaginação e, ao mesmo 
tempo, permitem conhecer de modo mais atento e cuidadoso a 
própria realidade vivida pelo homem. (PAIXÃO,1987, p.09). 

 
 

Ler poesia pode proporcionar ao aluno condições de elevação e 

crescimento, a partir da reflexão e questionamentos sobre si e o universo que o 

cerca, compreendida como fruição estética, símbolo de liberdade, jogo de 

palavras e significados, brincadeira, música aos ouvidos e à alma, a poesia pode 

ser uma fonte de conhecimento, prazer e experiência em sala de aula. 

Aprende-se a ler, lendo. O leitor e a obra precisam estar interligados, onde 

a comunicação entre ambos aconteça pela capacidade de leitura e os diferentes 

sentidos que ela pode proporcionar. O professor deve ser o mediador nessa 

comunicação, trazendo para a sala de aula textos que sejam do interesse e 

preferência dos alunos, que agucem a curiosidade e permitam aos mesmos fazer 

leitura e produzir textos com mais estímulo, criatividade e competência, 

expressando opiniões, sentimentos, dúvidas, numa perspectiva de comunicação 

e interação, em diferentes contextos e situações. 

Segundo as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, “É tarefa da 

escola que seus alunos participem de diferentes práticas sociais que utilizem a 

leitura, a escrita e a oralidade, com a finalidade de inseri-los nas diversas esferas 

de interação” (2008, p.48). 

Os valores éticos e morais presentes na sociedade determinam diversas 

formas de convívio familiar, escolar e social. Não devem ser ensinados de 

maneira autoritária, mas precisam fazer parte do dia-a-dia de qualquer pessoa, 

através de atitudes e comportamentos, desenvolvidos no ambiente familiar, na 

convivência humana, no trabalho e na escola. A escola por sua vez, precisa 

desenvolver cada vez mais ações sistemáticas e planejadas dos profissionais da 

educação escolar, em uma sociedade repleta de situações e fenômenos que 

exigem mais a intervenção da escola nesta nova concepção de educar. 

É comum presenciarmos esta falta de valores em nossos alunos, 

demonstrados em suas atitudes diariamente, causando uma grande 

preocupação entre nós professores, que constantemente presenciamos as 

consequências negativas da falta ou não cumprimento de determinadas normas 

no âmbito escolar, ocasionando inclusive o fracasso escolar. A escola é um 



espaço de conhecimento, de aprendizagem e socialização, tendo como um dos 

seus objetivos educacionais, formar cidadãos capazes de pensar, de 

transformar, dialogar e aprender, conforme o que está estabelecido na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 2º, que ao definir a educação 

como dever da família e do Estado, afirma que a mesma é inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, buscando o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. A escola pode e deve junto com a aquisição de 

conhecimentos, efetivar a formação de valores básicos para a vida e para a 

convivência, pelo Currículo Escolar, o Projeto Político Pedagógico e o Plano de 

Trabalho Docente, tão presentes e necessários atualmente nas escolas 

brasileiras. 

A educação em valores acontece pela ação orientada em alguns 

princípios fundamentais como a justiça, a solidariedade, a dignidade e o respeito 

mútuo entre as pessoas, provindas das discussões dentro e fora do âmbito 

escolar. 

Através da leitura podemos ampliar a aprendizagem e inúmeras 

transformações podem acontecer, e que só são possíveis se o desejo de ampliar 

estes horizontes seja despertado nos alunos pelo professor, pela família, pela 

sociedade. Cabe aos educadores investigar e instigar os alunos, seu interesse, 

seus gostos e gradativamente pela leitura rompam, ampliem e reconstruam 

horizontes de expectativas, pois: 

 

[...]na sala de aula, o primeiro passo do professor será o de 
efetuar a determinação do horizonte de expectativas da classe, 
a fim de prever estratégias de ruptura e transformação do 
mesmo. Esse horizonte de expectativas conterá os valores 
prezados pelos alunos, em termos de crenças, modismos, 
estilos de vida, preferências quanto a trabalho e lazer, 
preconceitos de ordem moral ou social e interesses específicos 
da área de leitura (BORDINI e AGUIAR, 1988, p. 88). 
 
 

Diante deste contexto, o aluno tem seu horizonte de expectativas 

ampliado, transformado, com mais liberdade de interpretação e compreensão 

sobre o que leu, e, suas experiências passam a ter sentido e valor no ato da 

leitura, ampliando seus conhecimentos, o seu senso crítico e sua aprendizagem. 

 



5.0 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Neste Caderno Pedagógico os conteúdos serão trabalhados 

gradativamente, utilizando-se módulos. Ela está dividida em 4 Unidades 

Temáticas, previamente estabelecidas no Projeto de Intervenção Pedagógica, 

tendo como temática os valores a partir da leitura de textos poéticos. Cada 

Unidade Temática desenvolverá atividades de leitura e análise dos módulos, a 

partir de poemas, letras de música, vídeos e figuras, através do conhecimento 

de conceitos básicos para a reflexão da temática “O ensino e a aprendizagem 

de leitura como prática expressiva na compreensão de regras de conduta em 

sala de aula a partir de textos poéticos entre alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental”, enfatizando a leitura, a análise e reflexão de textos poéticos. As 

estratégias utilizadas partem da socialização do Projeto de Intervenção 

Pedagógica junto à comunidade escolar que será implementado e da discussão 

com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Para a  realização das 

atividades, optou-se pelo encaminhamento metodológico a partir de Sequências 

Didáticas, utilizadas no trabalho com gêneros textuais, com  abordagem teórica 

do Método Recepcional, de Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar, 

dividido em 5 etapas que são: a determinação do horizonte de expectativas, o 

atendimento ao horizonte de expectativas, a ruptura do horizonte de 

expectativas, o questionamento do horizonte de expectativas e a ampliação do 

horizonte de expectativas, tendo como objetivo principal da sequência didática, 

a leitura do texto poético e as estratégias desenvolvidas, enfatizando a relação 

do leitor com o texto literário e a sua realidade, através das atividades sugeridas. 

A avaliação será contínua, de acordo com o desenvolvimento das atividades, 

observando o progresso, a reação dos alunos em relação às atividades 

propostas, a participação individual e em grupo, a elaboração dos textos escritos 

a leitura sobre os temas. Todas as atividades produzidas serão expostas à 

comunidade escolar, utilizando o espaço escolar e o blog do Colégio para a 

difusão do gênero trabalhado e das produções escritas dos alunos. 

 

 

 



6.0 ATIVIDADES 

 

1ª UNIDADE TEMÁTICA 

 

MÓDULO 1 - POEMA “AS BORBOLETAS” - VINICIUS DE MORAES 

AMIZADE E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS 

 

Compartilhar a proposta de trabalho com os alunos e determinar o 

horizonte de expectativas 

 

Atividade 1 (Previsão 1aula) 
 

Conversar sobre a proposta didática a ser desenvolvida, seus objetivos, a 

justificativa da escolha do tema, as atividades propostas, a forma de avaliação e 

os resultados que se espera alcançar junto aos alunos. Após a conversa, aplicar 

um questionário para sondagem sobre os hábitos de leitura, conhecimentos 

sobre poesia e normas de conduta (valores) entre os alunos, para identificação 

do grau de conhecimento sobre os temas propostos. 

 

QUESTIONÁRIO PARA SONDAGEM 

 

1- O que é leitura para você? 

2- Você costuma ler com frequência? Que tipo de leitura? 

3- Qual a importância da leitura para você? 

4- Você lê ou já leu um poema? 

5- Gosta de ler textos poéticos?  

6- O que é poema para você? 

7- Você sabe o que são regras de conduta social? Exemplifique. 

8- Por que são importantes os valores éticos e morais na família, na escola 

e na sociedade? 



Após o término dos questionários pelos alunos, fazer uma breve 

apresentação das respostas, discutindo com eles sobre o que responderam. 

 

Atividade 2 (Previsão 2 aulas) 

 

CONTATO INICIAL COM O GÊNERO TEXTUAL ESCOLHIDO 

 

 

Falar sobre o gênero poema e sobre os valores na vida dos alunos, bem como 

sobre a estrutura do gênero escolhido, ou seja, evidenciar o que é poema e o 

que é poesia, características e diferenciações, de forma expositiva pelo 

professor, para o contato do aluno com o gênero textual em estudo, comentando 

sobre a riqueza e importância da poesia, provocando os alunos a darem suas 

opiniões sobre o assunto, suas experiências com leitura e produção do gênero 

textual em discussão. Finalizar a atividade após os alunos opinarem sobre as 

proposições feitas pelo professor. Apresentar aos alunos definições de poema e 

poesia, registrando em seus cadernos. 

 

 Poema: obra literária que pertence ao gênero poesia, sua apresentação 

pode surgir em versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar 

sentimento e emoção. Pode expor temas em que há enredo e ação, 

escritos através de uma linguagem que emociona e sensibiliza o leitor. A 

palavra poema deriva do verbo grego “poeis” que significa “fazer, criar, 

compor”. Composição poética que representa no papel a poesia. A 

literatura grega teve grande importância nas composições literárias de 

várias épocas e culturas. Na Grécia Antiga, todas as produções literárias- 

os gêneros épico, lírico e dramático- eram considerados poemas. O 

poema lírico, que era assim designado por ser cantado ao som da lira 

(instrumento musical) originou o gênero da arte que hoje se entende como 

lírico. Os poemas dramáticos eram escritos em forma de versos para 

serem encenados. Os poemas épicos retratavam feitos heroicos de 

personagens épicos da Grécia Antiga. 



 Poesia: gênero literário caracterizado pela composição em versos de 

forma harmoniosa. É qualquer forma de arte que inspira e encanta, que 

comove, sensibiliza e desperta sentimentos, através da palavra, desperta 

o sentimento do belo, o que leva o poeta a escrever um poema. Embora 

seja difícil a origem da poesia, foram encontradas inscrições hieroglíficas 

egípcias que remota ao ano de 2600 a.C. consideradas como sendo a 1ª 

manifestação poética de que se tenha registro. São canções, cuja música 

desconhece, que possuem significação religiosa em distintos gêneros: 

odes, hinos e elegias. Entre as principais características da poesia pode-

se mencionar o uso de elementos de valor simbólico e de imagens 

literárias como a metáfora, que requerem uma atitude ativa por parte de 

quem lê os poemas para poder decodificar a respectiva mensagem. 

 Verso: linha da composição poética, definindo a poesia de maneira 

harmoniosa. Dão ritmo, melodia e métrica a uma poesia. É o elemento 

que define a poesia por oposição à prosa. Eles podem ser medidos, 

através de técnicas de metrificação e classificados quanto ao número de 

sílabas métricas (ou sílabas poéticas). As sílabas métricas são diferentes 

das sílabas gramaticais. Em português, a tonicidade das palavras 

determina o número de sílabas métricas. A contagem dos sons dos versos 

vai até a última sílaba tônica de cada verso. Os versos tradicionais variam 

de 1 a 12 ou mais sílabas. Os versos livres(irregulares) não possuem o 

mesmo número de sílabas no poema, que não seguem uma restrição 

métrica. 

 Estrofe: conjunto de versos que podem ser separados em um poema por 

um espaço em branco. Do latim stropha (que, por sua vez deriva um 

vocábulo grego que significa “volta”), o tremo estrofe permite fazer 

referência a cada uma das partes que formam um poema lírico. É comum 

estas partes serem compostas pelo mesmo número de versos e estarem 

ordenadas de um modo igual. As estrofes podem ser classificadas de 

acordo com a quantidade de versos que contém, por exemplo, uma 

quadra, composta por quatro versos. Conhecer a estrutura das estrofes é 

uma condição básica para escrever poemas e lidar de forma precisa com 

as noções de rimas e ritmo. 



 Rima: sãos sons semelhantes e que se repetem no final ou no meio de 

versos diferentes dando sonoridade e ritmo ao poema. Quando a 

repetição inclui todos os fonemas a partir desse limite, trata-se uma rima 

consonântica (também se diz, rima consoante). Por sua vez, se a 

repetição apenas se verificar com as vogais a partir desse limite, 

estaremos perante uma rima vocálica (ou rima toante/assoante). 

 

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

  http://conceito.de/estrofe 

 

 

 

Atividade 3 (Previsão 5 aulas) 

 

CONTATO COM O POEMA 

 

Nessa atividade será apresentado aos alunos o poema “As Borboletas” 

de Vinicius de Moraes. Através do contato do poema com os alunos, aguçar o 

interesse dos alunos sobre os valores da amizade e do respeito às diferenças. 

 

AS BORBOLETAS 
 
Brancas 
Azuis 
Amarelas 
E pretas 
Brincam 
Na luz 
As Belas 
Borboletas (...) 

 
 
 

Para obter o poema na íntegra acesse o site disponível 
http://www.revistabula.com/11150- 10- melhores-poemas-vinicius-moraes/ 
 
 

 Declamação do poema pela professora para a percepção da forma de 

leitura que se deve utilizar nos poemas pelos alunos, o ritmo e sonoridade, 

http://www.significados.com.br/
http://www.revistabula.com/11150-%2010-%20melhores-poemas-vinicius-moraes/


a partir do uso ou não de rimas, ou seja, sons finais de cada verso, mais 

fortes ou mais fracos, mais rápido ou mais lento, por exemplo. 

 Apresentação do autor do poema pela professora. 

 Proposição das seguintes questões para reflexões e exposição oral e 

individual pelos alunos. 

 Com suas palavras diga o que o poema quer dizer. 

 2 - Por que o poema tem este título? 

 3 – O que significa para você as diferentes cores das borboletas? 

 Ouvir e cantar a música “Canção da América ‘, de Milton Nascimento, 

disponível no link http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/canção 

da américa.html. 

 Em grupo interpretar a letra da música respondendo as seguintes 

questões; 

 1 -  O que significa “amigo” para vocês? 

 2 - Por que é importante a amizade entre as pessoas? 

 3 - Como vocês escolhem suas amizades? Vocês respeitam e aceitam a 

maneira de ser de seus amigos? 

 4 – Que ideias a letra da música de Milton Nascimento transmitiu sobre a 

amizade? 

 5 – Comente um trecho da música de que mais gostaram. 

 6 – Podemos dizer que letra da música está escrita na forma de um 

poema? Por que? 

 Exposição oral pelos grupos das interpretações compartilhando no 

coletivo. 

 Dinâmicas para conscientização de comportamentos e atitudes, com o 

objetivo de enriquecer o potencial de reflexão, transformação, criação e 

conhecimento individual e coletivo.  

 

 

Dinâmica “Qualidade” 

 

Em círculo cada aluno anota em um pequeno pedaço de papel a qualidade 

que acha importante em uma pessoa. Em seguida todos colocam os papéis no 

http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/canção%20da%20américa.html
http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/canção%20da%20américa.html


chão, virados de cabeça para baixo, ao centro do círculo. Ao sinal do professor, 

todos devem pegar um papel e em ordem apontar rapidamente a pessoa que 

acha que tem esta qualidade, justificando. 

 

 Assistir ao filme “A Corrente do Bem”, disponível no link 

http://www.youtube.com/watch?v=4evB9y7bJ_o. 

 

 

 

Atividade 2 (Previsão 1 aula) 

 

PRODUÇÃO INDIVIDUAL 

 

 

Produção de frases poéticas, usando um aforismo, explicado e 

exemplificado pela professora oralmente, a partir do que aprenderam sobre os 

valores trabalhados e da figura abaixo para serem afixadas no ambiente escolar 

(mural do colégio): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://eternoimortal.blogspot.com.br/2009/12/valores-afeto-respeito-
amizade.html  
 
 

2ª UNIDADE TEMÁTICA 

 

 

MÓDULO 2 - POEMA “CANÇÃO DO DIA DE SEMPRE “– MARIO QUINTANA 

http://www.youtube.com/watch?v=4evB9y7bJ_o
http://eternoimortal.blogspot.com.br/2009/12/valores-afeto-respeito-amizade.html
http://eternoimortal.blogspot.com.br/2009/12/valores-afeto-respeito-amizade.html


 

TOLERÂNCIA E SOLIDARIEDADE 

 

Interagir com a poesia através da leitura, reflexão e assimilação e 

atender o horizonte de expectativas. 

 

 

Atividade 1 (Previsão 5 aulas) 

 

CONTATO COM O POEMA 

 

 Leitura do poema “Canção do dia de sempre “, de Mario Quintana, pelos 

alunos. 

 
Canção do dia do sempre 
 
Tão bom viver dia-a-dia... 
A vida assim, jamais cansa... 
 
Viver tão só de momentos 
Como estas nuvens no céu... 
 
É só ganhar, toda a vida, 
Inexperiências...esperança...(...) 

 
 
Para obter o poema na íntegra consulte o link 

http://pensador.uol.com.br/canção_do_dia_de_sempre. 
 
 

 Após a leitura, será questionado sobre o significado das palavras, sendo 

explicado pela professora, caso algum aluno responda que não sabe. Na 

sequência falar sobre o autor e a sua obra, caracterizando aspectos da 

época em que a obra foi produzida. 

 Ler em voz alta, solicitando que todos os façam isto. 

 Questionar sobre a composição do poema, levando-os a percepção da 

estrutura do poema, rimas, disposição das estrofes, recursos 

gramaticais, entre outros.  

http://pensador.uol.com.br/canção_do_dia_de_sempre


 Propor as seguintes questões, que serão respondidas no caderno, e 

sequencialmente explanadas no coletivo: 

1. Que sentimentos podem ser percebidos no poema? 

2. Você concorda que a vida é melhor se todos os momentos possam ser 

vividos dia-a-dia? Por que? 

3. O poema mostra que é importante sempre recomeçar, viver bem com 

você mesmo e com os outros. Que atitudes podem ser evidenciadas 

como exemplos de viver bem a vida e com os outros? 

 Apresentar para o grande grupo as respostas, demonstrando respeito 

durante a apresentação da atividade proposta.  

 Comentários pela professora sobre o que foi discutido, finalizando a 

atividade. 

 Assistir ao vídeo “Tolerância e intolerância”, disponível no link 

http://www.youtube.com/watch?v=RpBMUCSMPW4. 

 Assistir o vídeo “Solidariedade – O que é Solidariedade” disponível no link 

http://www.youtube.com/watch?v=CQKA206isdk. 

 Anotar no caderno o que entenderam sobre os vídeos, principais ideias, 

alguma frase ou imagem, relacionando os vídeos com os poemas 

estudados pelos alunos. 

 Debate sobre a tolerância, a partir dos vídeos e situações presenciadas 

no cotidiano local e global, enumerando as mais citadas por escrito no 

caderno. 

 Em pequenos grupos, a partir das anotações, apresentarem ao grande 

grupo as opiniões abordadas por cada grupo. Conversar informalmente 

sobre tolerância e solidariedade no cotidiano dos alunos, relatos de 

experiências pessoais vividas na escola, na família e na comunidade em 

geral. 

 

 

Atividade 2 (Previsão 1 aula) 

 

PRODUÇÃO INDIVIDUAL 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RpBMUCSMPW4


 

 Apresentação pelo professor sobre o que é um Acróstico e como é a sua 

produção escrita, usando a lousa, retomando novamente o que é um 

aforismo, evidenciando as diferenças e semelhanças nas suas 

composições. 

 Produção de acrósticos para confecção de um mural, afixado na sala de 

aula, destacando a importância da solidariedade e tolerância nas diversas 

situações de vida e elencando ações que levem à efetivação desses 

valores. 

 

 

 

3ª UNIDADE TEMÁTICA 

 

MÓDULO 3 - POEMA “ASSIM EU VEJO A VIDA “– CORA CORALINA 

RESPONSABILIDADE E POSTURA CRÍTICA. 

 

 

Aproximar mais os alunos do texto poético, com um olhar mais aguçado, 

ler e interiorizar, conhecer os novos sentidos da leitura e romper o horizonte de 

expectativas. 

 

 

Atividade 1 (Previsão 6 aulas) 

 

 

CONTATO COM O POEMA 

 

 Leitura do poema “Assim eu vejo a vida “, de Cora Coralina, pela 
professora e pelos alunos, em voz alta, com ênfase na entonação, 
fluência, ritmo e pronúncia. 

 
 

Assim eu vejo a vida 
 
A vida tem duas faces: 
Positiva e negativa 



O passado foi duro 
mas deixou o seu legado 
Saber viver é a grande sabedoria (...) 

 

 

Para obter o poema na íntegra, consulte o link http://www.releituras.com/cora 

coralina_vida.asp. 

 

Apresentação da autora e obra, pela professora. 

 

 Em grupo responder as seguintes questões: 

1. Qual a mensagem transmitida pelo poema? 

2. Vocês concordam com a autora quando diz que a vida tem duas faces, 

uma positiva e outra negativa? Justifiquem. 

3. O poema mostra a postura crítica da autora em relação à vida e também 

à mulher numa determinada época, vocês sabem o que é postura crítica? 

Exemplifiquem com situações vivenciadas em casa, na escola, na 

comunidade. 

4. Comentem o verso “Saber viver é a grande sabedoria”. 

 Apresentação das interpretações pelos grupos, discutindo na sequência 

semelhanças nas respostas, opiniões diferentes, entre outros. 

 Dispor os alunos em círculo e iniciar uma conversa sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e sobre o Regimento Escolar do colégio. 

Através de aula expositiva e dialogal, explicar o que é o Estatuto, seus 

objetivos, fazendo uma abordagem sobre os direitos e deveres da criança 

e do adolescente, enfatizando os deveres na escola, a partir do 

Regimento Escolar. 

 Leitura pelo professor dos artigos que se referem aos direitos e deveres 

dos alunos a partir do Regimento Escolar, discutindo sobre sua relevância 

dentro do espaço escolar, propondo questionamentos pelos alunos para 

o seu entendimento. 

 Após a leitura e discussão, apresentar as seguintes questões para 

reflexão: 

http://www.releituras.com/cora%20coralina_vida.asp
http://www.releituras.com/cora%20coralina_vida.asp


 É importante as crianças e adolescentes terem direitos e deveres, vocês 

concordam? 

 Quais seriam estes direitos? E deveres? 

 Na escola quais seriam os principais deveres? Eles estão sendo 

cumpridos por todos? 

 O que poderia melhorar? Como fazer com que melhorem? 

 O que é ser responsável? 

 Enumere atitudes do dia-a-dia que demonstrem o seu senso de 

responsabilidade na família, na escola e na comunidade onde vive. 

 Ouvir e cantar a música “Tempo Perdido’’, do Legião Urbana, disponível 

no link http://www.vagalume.com.br/legião-urbana/tempo-perdido.html. 

A letra da música ressalta a importância do tempo em nossa vida, o tempo 

de viver cada dia da melhor forma, procurando acertar determinadas atitudes a 

partir dos erros cometidos, reflexões interiores que levem ao autoconhecimento 

e mudanças de pensamentos e atitudes. Vocês concordam com esta afirmação? 

Justifique com palavras ou trechos da música. 

 Apresentar ao grande grupo. 

 

 

 

Atividade 2 (Previsão 1aula) 

 

PRODUÇÃO EM GRUPO 

 

 Criar o Código Ético da turma, em versos. Cada grupo será responsável 

em apresentar valores e deveres que consideram importantes no convívio 

escolar, lembrando do que foi discutido nas atividades anteriores. Todos 

os grupos apresentarão 3 deveres que consideram necessários e 

importantes, dispostos em versos, sendo elaborados pelos alunos e 

digitados em folha A 4, separadamente pela professora. Na sequência 

serão colocados em um lugar visível na sala de aula. 

 

 
 

http://www.vagalume.com.br/legião-urbana/tempo-perdido.html


4ª UNIDADE TEMÁTICA 

 

MÓDULO 4 - POEMA “MÃOS DADAS” - CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

AMOR AO PRÓXIMO E COOPERAÇÃO 

 

 
Questionar sobre o horizonte de expectativas, os conhecimentos 

adquiridos em relação à leitura e as temáticas envolvidas, as preferências e 

dificuldades encontradas durante a leitura e sobre o contexto que é posto através 

das indagações e buscar a ampliação do horizonte de expectativas através do 

gênero textual trabalhado. 

 

 

 
Atividade 1 (6 aulas) 

 

CONTATO COM O POEMA 

 

 Declamação do poema “Mãos Dadas”, de Carlos Drummond de 

Andrade, pelo próprio autor, observando a entonação e o ritmo do poema. 

Declamação disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=fWwxOHqUt8E. 

 
 

 
Mãos Dadas 
 
 
Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olhos os meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. (...) 

 
 

Para obter o poema na íntegra, consulte o link http:// 

www.passeiweb.com/na_ponta_língua/livros/resumos_comentarios/m/maos_da

das_poema_drummond 

http://www.youtube.com/watch?v=fWwxOHqUt8E
http://www.passeiweb.com/na_ponta_língua/livros/resumos_comentarios/m/maos_dadas_poema_drummond
http://www.passeiweb.com/na_ponta_língua/livros/resumos_comentarios/m/maos_dadas_poema_drummond


 

 Exposição oral pela professora sobre o autor e suas principais obras. 

 Estudo do vocabulário. Enumerar e anotar no caderno palavras 

diferentes do contexto, usar o dicionário encontrando o significado 

dessas palavras. Apresentar oralmente. 

 Em duplas, os alunos deverão responder as seguintes perguntas: 

1. Quais sentimentos e valores podem ser identificados no título do 

poema? 

2. Quanto ao aspecto formal, como está estruturado o poema?  

3. Faça um comentário pessoal dos versos 6 e 7 do poema. 

4. Observem a figura abaixo, elaborem uma estrofe com 4 versos, 

relacionando o poema estudado à figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_yVdyzWw4t-
c/TLy2d4Tyqwl/AAAAAAAAABQ/ioA6jjDDizM/s1600/mundo_na_mao.jpg 

 

 Assistir ao vídeo “Fazer o bem sem olhar a quem “, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=FuzKIHYemfo. 

 Discutir sobre o vídeo, enfatizando sobre o que mais chamou a atenção, 

e a principal temática trazida pelo vídeo. 

 Exemplificar atitudes semelhantes com as demonstradas no vídeo, 

através de relatos pessoais dos alunos. 

http://3.bp.blogspot.com/_yVdyzWw4t-c/TLy2d4Tyqwl/AAAAAAAAABQ/ioA6jjDDizM/s1600/mundo_na_mao.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_yVdyzWw4t-c/TLy2d4Tyqwl/AAAAAAAAABQ/ioA6jjDDizM/s1600/mundo_na_mao.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=FuzKIHYemfo


 Questionar junto aos alunos sobre todos os valores discutidos, e também 

sobre a leitura das poesias, o que mais gostaram, o que aprenderam, 

quais as dificuldades encontradas e o que foi mais significativo para a sua 

vida na família, na escola e na sociedade. 

 Ouvir todos os comentários, organizando uma conversa informal, em 

círculo, instigando a todos a comentarem sobre as indagações feitas pela 

professora. 

 Propor a Dinâmica Eu gosto de você porquê...! Cada aluno entrega um 

chocolate a um colega, dizendo que gosta dele porque é mais amigo, o 

mais simpático, o mais inteligente, o mais cooperativo, por exemplo. Não 

pode repetir a escolha, de uma forma que todos ganhem um chocolate e 

uma qualidade.  

 
 
 

Atividade 2 (5 aulas) 
 

PRODUÇÃO EM DUPLAS 
 

 

 Apresentação pela professora sobre Classificados Poéticos, como são 

elaborados, a partir de aula expositiva, com anotações no caderno, pelos 

alunos, evidenciando que são textos em forma de anúncios em linguagem 

poética, lúdica e criativa. 

 Apresentar aos alunos um Classificado Poético, de Roseana Murray, 

como exemplo, abaixo descrito: 

 

PROCURA-SE 
 
Procura-se algum lugar no planeta 
onde a vida seja sempre uma festa 
onde o homem não mate. (...) 

 

Para obter o classificado poético na íntegra consulte o link 

http://curiosidadefeminal.blogspot.com.br/2009/11/classificados-poéticos.html. 
 

 Produção de Classificados Poéticos, pelas duplas, com ênfase nos 

valores da cooperação e amor ao próximo, ilustrando-os. 

http://curiosidadefeminal.blogspot.com.br/2009/11/classificados-poéticos.html


 Revisão das produções escritas, observando a ortografia, pontuação, 

entre outros aspectos linguísticos. Na sequência afixa-los na escola. 

 

 

PRODUÇÃO INDIVIDUAL 

 

 Produção de poemas. Cada aluno produzirá um poema enfatizando as 

temáticas desenvolvidas, os valores. O poema deverá ter estrofes e rimas. 

Num primeiro momento, os alunos deverão anotar em seu caderno, 

palavras soltas, relacionadas com o tema proposto. A seguir, selecionar 

as palavras, de acordo com o sentido, a combinação dos sons, para a 

construção das rimas e a composição dos versos. 

 Reestruturação dos poemas pela professora. 

 Ilustração dos poemas pelos alunos e publicação no blog do colégio. 
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