
Usando poesia para desenvolver a literatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im
it

ar

Criar auto-estima e 
compreensão por:

Ouvindo o poema

Explorar e discutir o 
que o faz funcionar

Praticar a execução 
do poema para que 
as crianças possam 
sentir os dispositivos 
poéticos

In
o

va
r Alunos constroem 

habilidades 
experimentando:

• Usar textos familiares & 
tentar mudar algo

• Os professores podem 
diferenciar encorajando os 
alunos a mudar diferentes 
elementos

In
ve

n
ta

r Aplicar o que foi 
aprendido:

• Recapitular o que os 
estudantes notaram e 
aprenderam

• Use isto para ajudá-los a 
escereverem seus poemas

• Alguns estudantes 
escreverão algo muito 
semelhante ao texto do 
mentor - não faz mal! 
Outros serão mais criativos 
e tentarão algo diferente
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Glossário 

Mentor Text - um texto utilizado pelo professor para moldar elementos específicos tais como rima, estilo, estrutura - os 

professores remetem frequentemente para este texto para lembrar aos alunos o que eles estão a desenvolver 

Contatos 

Sr. Messias – messias.chale@agakhanacademies.org  

Sra. Edna – edna.margarido@agakhanacademies.org 

Sra. Emma – emma.wheatley@agakhanacademies.org   

 

 

Materials  

Digitalize o Código QR ou siga o link para aceder a materiais da sessão de hoje: 

https://journeysthroughteaching.com/2023/02/14/aka-maputo/  
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Usando poesia para desenvolver a literatura 
 

 

 

 •Leia o poema que escolheu para a sua aula

•Peça-lhes que ouçam sem a cópia em papel

•Depois, entregue as cópias - peça aos estudantes que lhe digam o que notam -
aqui é onde pode chamar a atenção para a rima, estrutura, pontuação, etc.1
•Dar aos estudantes tempo para praticarem eles próprios a leitura do poema

•Encoraja-os a actuar entre si - isto constrói familiaridade e confiança

•Lembre-os de usar rima, estrutura, pontuação e a sua voz para dar vida ao poema

•Differencie aqui dando aos estudantes que precisam de mais apoio o mesmo 
poema que você, mas aos estudantes mais capazes um novo poema para tentar

2
•Passar à inovação - encorajar os estudantes a mudar algo no poema

•Pode diferenciar-se aqui ao nível dos seus alunos; mudar apenas algumas 
palavras, ou recriar o poema! 

•Termine esta etapa com uma Caminhada na Galeria - será que conseguem 
perceber o que os outros estudantes mudaram?

3
•A fase de invenção - os estudantes aplicarão o que aprenderam

•Recapitule o que aprendeu e notou sobre poesia

•Incentive aos estudantes a escreverem agora o seu próprio - escolher um tema é 
uma boa maneira de ajudar todos a começar

•Os alunos que terminam rapidamente podem escrever mais poemas, adicionar 
ilustrações e praticar a sua interpretação para um público

4 
• Partilhe e celebre!

•Agora é um grande momento para construir a confiança de todos mostrando-lhes 
que alcançaram o objectivo de escrever o seu próprio poema

•Leiam poemas um ao outro, façam outra galeria andar, ou juntem-nos para fazer 
um livro!

5 

Slam de Literacia!

8 de Março 2023

Na Academia Aga Khan 
Maputo

Exponha os trabalhos 
dos seus alunos 

16:30-
18:30

Traga 3 a 4 estudantes 
para lerem poemas, 
incluindo os da sua 

autoria

Para participar no evento queira confirmar ao Sr.Aleixo 


