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MENINO 
COR:  
POSIÇÃO (ao andar): 
MELHOR AMIGO: 
CARACTERÍSTICAS:  
 

SOMBRA 
COR:  
POSIÇÃO (ao andar): 
MELHOR AMIGO: 
CARACTERÍSTICAS: 

Poemas da mentira e da verdade 

Proposta de trabalho  

1. Apresentar autora – Luísa Ducla Soares(1939) e a sua obra. 

2. Relembrar/ introduzir algumas noções poéticas, sempre que possível com ajuda visusal – ppt ou cartões 

afixados num quadro). 

a. O que é a poesia? 

b. Noção de verso e de estrofe. (Classificação de algumas das estrofes mais comuns – dístico, terceto, 

quadra, quintilha…) 

c. Tipos de rima – cruzada, emparelhada, interpolada, versos soltos/ brancos. 

3. Apresentar livro – dividido em 2 partes: os poemas da verdade e os da mentira. 

4. Poemas da verdade 

a. Sim ou não? 

i. Ler, marcando o ritmo e levar os alunos a fazerem o coro dos 2 primeiros versos de cada 

estrofe. 

ii. Qual o problema do poema? 

b. Rei, capitão, soldado, ladrão… 

i. Ler o poema. Pedir que identifiquem tipo de rima. 

ii. Mostrar mancha  gráfica e pedir que identifiquem número de estrofes. 

c. A sombra 

i. Ler poema. 

ii. Completar 2 quadros – um com as características do eu poético e outro com as do amigo. 

 

 

 

 

5. Poemas da verdade 

a. Canção da mentira 

i. Ler o poema. 

ii. Pedir aos alunos que identifiquem as várias contradições do texto (que justificam ser uma 

canção da mentira). 

b. Tudo ao contrário 

i. Pedir a um/a aluno/a para ler para os colegas. 

ii. Quais foram os presentes do menino do contra? 
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c. Peguei na Serra da estrela 

i. Introduzir algumas palavras homónimas (manga, rio, serra) e levar alunos a descobrir os 

vários significados. 

ii. Ler poema. 

iii. Reler cada estrofe e identificar palavras homónimas. 

d. Romance das dez meninas casadoiras 

i. Ler o poema e pedir que alunos ponham as mãos no ar com os dez dedos esticados. Deverão 

recolher um dedo sempre que ouvirem a diminuição do número anterior. 

e. Abecedário sem juízo 

i. Ouvir a música em http://bloguinhododanielcompleto.blogspot.pt/ 

ii. Verificar se alunos identificaram alguns nomes conhecidos. 

6. Sugerir (ou fazer com eles) que cada aluno escreva o seu nome num papel e o coloque num saco. Depois 

cada aluno irá a esse saco retirar um nome para o qual deverá criar um verso e no final terão o “abecedário 

sem juízo” da sua turma. 

http://bloguinhododanielcompleto.blogspot.pt/

