
Como funciona a nossa  Biblioteca 



Motivar os alunos do 2º ciclo para a leitura; 
 
 
Promover a escrita. 
 



1、Apresentação da obra 

3、Leitura de alguns poemas 

4、Apresentação de exemplos 

5、Proposta de escrita 

6、Apresentação/divulgação dos trabalhos  

Desenvolvimento da atividade 



 
Titulo da obra: Poemas da Verdade e da Mentira 

Autora: Luísa Ducla Soares 

Ilustradora: Ana Cristina Inácio 

Editora:  Livros Horizonte 



Rei, capitão, soldado, ladrão 
  
Rei, capitão, 
soldado, ladrão, 
menina bonita 
do meu coração. 
 
Não quero ter coroa, 
nem arma na mão, 
nem fazer assaltos 
com um facalhão. 
 
Quero ser criança, 
quero ser feliz, 
não quero nas lutas 
partir o nariz. 
 
Quero ter amigos 
jogar futebol, 
descobrir o mundo 
debaixo do sol. 
 
Rei, capitão, 
soldado, ladrão, não. 
Mas quero a menina 
do meu coração. 

                             Luísa Ducla Soares 
 

Tudo de pernas para o ar 
  
Numa noite escura, escura, 
o sol brilhava no céu. 
Subi pela rua abaixo, 
vestido de corpo ao léu. 
  
Fui cair dentro de um poço 
mais alto que a chaminé, 
vi peixes a beber pão, 
rãs a comerem café. 
  
Construi a minha casa 
com o telhado no chão 
e a porta bem no cimo 
para lá entrar de avião. 
  
Na escola daquela terra 
ensinavam trinta burros. 
O professor aprendia 
a dar coices e dar zurros. 
                                       Luísa Ducla Soares 



Trocas 
 

Se me deres  
Uma canção  
Eu dou-te o meu coração. 
 
Se me deres  
Uma panela 
Eu dou-te um pouco de canela.  
 
Se me deres 
Uma borracha 
Eu dou-te uma bolacha. 
 
E se eu  
Não te der nada? 
Solto o cavalo  
Para te dar uma patada.                                         

Mariana Ramada nº20; Afonso Marques 
nº2 e Sofia Silva nº26  

Eu dou-te, tu dás-me 
 
Se me deres uma flor 
Eu dou-te um lápis de cor 
 
Se me deres uma maçã 
Dou-te uma viagem à Covilhã 
 
Se me deres uma bola 
Dou-te uma fita-cola 
 
E se não me deres nada? 
Dou-te um coice e transformo-te  
Com a minha foice 
 
 
 
Diogo Castro, Diogo Tavares, António Frederico                        
Turma  1 do 5ºano 



1 1.Lê a obra apresentada; 

2.Escolhe um poema; 

3.Reescreve-o. 

 

2 

Mãos à obra! 



-Exposição 

-Apresentação no Blogue da BE 


