
USANDO POESIA 
PARA  DESENVOLVER 

A  LITERATURA
uma aprendizagem partilhada



Check In
Vamos descobrir onde estamos todos.

Ouça a declaração e coloque-se na linha em conformidade

Leio poesia todos os dias!! 

concordo plenamente discordo 



Check In
Vamos descobrir onde estamos todos.

Ouça a declaração e coloque-se na linha em conformidade
 

 Lembro-me aprendendo (ouvir ou ler) um poema quando 
era criança.

concordo plenamente discordo



Check In
Vamos descobrir onde estamos todos.

Ouça a declaração e coloque-se na linha em conformidade
 

 Sinto-me nervoso ou inseguro sobre ensinar poesia

concordo plenamente discordo



Check In
Vamos descobrir onde estamos todos.

Ouça a declaração e coloque-se na linha em conformidade
 

Gostaria que os meus alunos fossem oradores confiantes.

concordo plenamente  discordo



Check In
Vamos descobrir onde estamos todos.

Ouça a declaração e coloque-se na linha em conformidade
 

Gostaríamos que os alunos desfrutassem a literacia.

concordo plenamente  discordo



Compreensão partilhada

Gostaria que 
os meus 
alunos fossem 
oradores 
confiantes.

01

Sabemos que 
a poesia pode 
ser uma 
ferramenta 
poderosa 

03

 Ensinar 
poesia pode 
ser um pouco 
assustador!

04

Gostaríamos 
que os alunos 
desfrutassem 
a literacia.

02



Objetivos 

Saber mais sobre ensinar poesia utilizando o ciclo 
Imitar-Inovar-Inventar
Praticar estratégias para ensinar poesia
Prepare-se para um projeto partilhado para todos os 
nossos alunos
Colaborar, aprender uns com os outros e desafiar- 
nos.



Palestra para Redação: Uma abordagem 
ativa para aprender a ler e escrever

Use um texto 
de mentor 
para praticar 
um estilo e 
criar confiança

Imitar
Pegue suas
habilidades e
compreensão
e crie algo
novo

Inventar
Experimente 
mudar partes do 
texto do mentor 
para desenvolver 
habilidades e 
compreensão

Inovar



Use um texto 
de mentor 
para praticar 
um estilo e 
criar confiança

Imite

Leve as suas 
habilidades e 
compreensão e 
crie algo novo

Invente
Experimente 
mudar partes do 
texto do mentor 
para desenvolver 
habilidades e 
compreensão

Inove

Progressão de competências e confiança



Habilidades em foco
Escolha o texto do seu mentor para destacar ou 
praticar habilidades específicas

Isso permite que você o ensine na prática - 
os alunos não aprenderão sobre os termos, ao 
menos que realmente os sintam nos poemas

Os exemplos de hoje têm rima clara e ...



Vamos experimentar

Ouça com atenção enquanto a Sra. Rosa declama um
poema.



Fase de imitação

O que nota sobre rimas?
O que nota sobre pontuação e estrutura?
O que nota sobre expressão e emoção?

Ouça com atenção enquanto a Sra. Rosa volta a fazer o
poema.

Desta vez pergunte a si mesmo;



Agora é a sua 
vez!



Check In
 

O que notamos durante essa fase 
de imitação?

 
Como isso pode ajudar seus filhos a 

aprender?



Palestra para Redação: Uma abordagem 
ativa para aprender a ler e escrever

Use um texto 
de mentor 
para praticar 
um estilo e 
criar confiança

Imitar
Pegue suas
habilidades e
compreensão
e crie algo
novo

Inventar
Experimente 
mudar partes do 
texto do mentor 
para desenvolver 
habilidades e 
compreensão

Inovar



Fase de Inovação

Palavras específicas no poema (isso afeta a rima?)
A ordem do poema (o que acontece com o significado?)
O estilo do poema (como soa/sente agora?)

O objetivo aqui é aprofundar a compreensão testando-a.
  Você pode mudar;



Fase de Inovação: 
Gallery Walk

Azul - mudanças de vocabulário
Verde - mudanças estruturais
Vermelho - mudanças de estilo
Amarelo - outra coisa

Leia 3-5 outros poemas. 
Adicione um ponto na parte inferior da página se você 
observar:

Lembre-se, pode ser mais de 1



Palestra para Redação: Uma abordagem 
ativa para aprender a ler e escrever

Use um texto 
de mentor 
para praticar 
um estilo e 
criar confiança

Imitar

Pegue suas 
habilidades e 
compreensão e 
crie algo novo

Inventar
Experimente 
mudar partes do 
texto do mentor 
para desenvolver 
habilidades e 
compreensão

Inovar



Fase de invenção:
estratégia do aquário

Precisamos de 4 voluntários para fazer o papel de alunos!



Projeto Compartilhado: 
Literacy Slam!

Quando: 8 de Março das 16:30 às 18:30
Onde: AKA Maputo

Quem: você! Professores e seus alunos compartilharão
seus trabalhos aqui na Academia



Passos

Conclua a lição de poesia com sua própria turma em
alguns dias: siga as etapas de imitar, inovar e
inventar
Compartilhe o trabalho dos alunos (e fotos, se
possível) com Aleixo/Emma para preparar a exibição
até 2 de Março
Pratique a execução do poema juntos - convidaremos
os alunos de cada escola a apresentarem seus
próprios poemas e, em seguida, o texto do mentor
como um grupo inteiro

1.

2.

3.



Exit Ticket: 
Fases da Invenção

Invente seu próprio poema sobre a sessão de hoje - use 
o que você sabe sobre poesia para mostrar o que 

fizemos hoje e o que você levará para suas próprias 
salas de aula.




