15º encontro: 01 de outubro – Dos poemas às imagens poéticas
Número de alunos: 22
Local: Sala de Leitura da Escola Municipal República Argentina
Horário: das 9h às 10 h.
Textos: os poemas produzidos pelos alunos.
Construindo a surpresa:
Foi anunciada a leitura de poemas sobre casas e tarefa de tentar adivinhar o(s)
poeta(s) que os produziram. Lido o primeiro, a autora olhou assustada e disse: “Acho que
esta história é minha!” A partir daí, todos queriam participar, dar sua opinião sobre o
poema do colega e ouvir o poema de sua autoria.
Poemas:
1. Era uma casa
Milena e Rhayane
Era uma casa
Muito engraçada
Não tinha comida
Não tinha rabada
Ninguém podia ir ao banheiro, não
Porque na casa não entrava cascão
Ninguém podia entrar no quarto
Porque na casa não tinha sapato
Ninguém podia lavar roupa, não
Porque na casa não tinha sabão
Mas era feita com muito amor
Porque na casa ninguém é cantor!

2. A nossa casa da mãe Joana
Emanuele e Sara
A nossa casa seria muito colorida
Seria a da Mãe Joana.
Muita bagunça...
A gente levaria muita gente para fazer bagunça!
Mas a dona Juana era muito chata.
Ela conseguia nos parar.
Mas ela tinha que arrumar tudo de novo.
Ela reclamava muito...
Mas entrava por um ouvido e saía por outro.

3. A casa do terror
Matheus e Cristian
A casa era, mas tão,
tão assustadora,
que até os fantasmas
não moravam naquela casa.
Visitantes chegaram.
E quando eles foram dormir...
Aí... De repente,
quando a mulher virou,
o homem estava sem cabeça!
Ele perguntou:
você viu uma cabeça?

4. A casa imaginária da vovó
Sascha e Maiara
Eu queria que a casa da minha avó
tivesse biscoito de papel,
tivesse brinquedos de borracha,
que fosse de bolo
e que tivesse uma praia no quintal.
Que tivesse uma árvore lá dentro da sala,
que a cozinha fosse de chocolate
e a sala de cogumelo.
E fosse a casa cheia de flores.

5. A casa mágica
Marcus e Yve
A casa mágica
com monte de varinha mágica.
Como era mágica,
ela rodava
e os móveis...
ficavam no ar
e no espaço!

6. A mansão é muito divertida
Dayana e Letícia

A nossa mansão é cheia de amigos.
Os amigos também moram na mansão.
Ela é cheia de brinquedos.
Tem até sala de televisão!

Observação:
A proposta inicial incluía a composição de páginas do livro pela inserção de
imagens. Entretanto, a discussão foi longa e o tempo acabou sendo escasso. A atividade foi
redimensionada para o encontro seguinte.

