
Semana da poesia  

Como podes ver pela foto, a decoração da entrada da nossa biblioteca voltou a mudar; é 

que vamos entrar na semana especialmente dedicada à poesia (21 a 25 de Março). Esperam-te 

muitas actividades que podes consultar aqui. 

Árvore dos Poemas: Está à entrada da biblioteca. Participa na sua decoração criando 

um pequeno texto poético ou a seleccionando uma poesia de que gostes muito; escreve-os num 

pequeno papel (letra 12) e entrega-os para decorarem a árvore. Aproveita para leres os textos 

que os teus colegas deixaram. (No final da semana será sorteada uma lembrança entre todos os 

alunos que colaboraram nesta tarefa.) 

Oficinas de poesia: Haverá muitas, todos os dias da semana, orientadas quer pelos 

professores, quer pela equipa da BE, quer por convidados. Procurarão divulgar poesia, 

desenvolver o gosto pelos textos poéticos e produzir alguns textos originais. 

Música: Muitos poetas já tiveram o prazer de ouvir os seus textos musicados. Ao longo 

da semana ouvir-se-ão algumas dessas canções, quer na biblioteca, quer no hall da escola (2ª 

feira, no intervalo das 10 horas). 

Encontro com um poeta: É com imenso prazer que teremos entre nós o ficcionista e 

poeta dr. José António Franco, com vários livros publicados, que virá encontrar-se com os alunos 

do 5ºE e 6ºF. 

Dar poesia a Coimbra: A nossa escola participa nesta iniciativa promovida pela Rede 

de levarem aos seus utentes textos poéticos diversos, acompanhados de mímica, pela 

professora Paula Ruas, canções e uma dança. Na 4ª feira, serão os alunos do 6ºI que se 

deslocarão pelas redondezas para oferecer e declamar pequenas poesias. E na 5ª feira, cinco 

colegas do 9ºD tentarão animar a entrada da Casa da Cultura, com declamação de poesia, 

acompanhada por música. 

Filmes: Haverá duas sessões com filmes relacionados com o tema: na 3ª feira, a partir 

das 14.30, os alunos do 9º ano poderão assistir ao filme “O Clube dos Poetas Mortos”, 

contextualizado e explicado pela dra. Paula Duarte; na 4ª feira, haverá outra sessão com filme 

ainda a escolher (provavelmente “Marley e Eu”), destinado a alunos de todas as idades. 

Autor do mês: Como não podia deixar de ser, os autores e os livros escolhidos para os 

concursos do mês de Março são três poetas. Essa informação já foi dada anteriormente mas, 

para os mais distraídos, ela aí vai de novo:  
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1º ciclo: Matilde Rosa Araújo; livro a ler “Segredos e Brinquedos”; 

2º ciclo: Teresa Guedes; livro a ler “Real…mente”; 

3º ciclo: António Gedeão; livro a ler “Poemas Escolhidos” 

 Lê os livros indicados e aguarda pelo questionário que, em breve, aparecerá no blogue. 

Poemário: Desde o ano passado que no nosso blogue há uma hiperligação que te 

oferece uma poesia cada dia, um serviço proporcionado pela RBC, em que a nossa escola 

também colabora. 

Um poema por dia: De 2ª a 6ª haverá no blogue um poema para começares bem o teu 

dia. Será acompanhado pela foto e por uma biografia do respectivo autor.  

Vive em poesia toda a semana!!! 
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