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Versos de caracacá 

Proposta de trabalho  

1. Apresentar autor – António Manuel Couto Viana (1923-2010) e a sua obra para a infância (predominância do 

teatro). – Sugere-se a leitura de 

http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/vo_dossier_couto_viana_c.pdf 

2. Apresentar livro e aproveitar para relembrar/ introduzir algumas noções poéticas, sempre que possível com 

ajuda visual – 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. “Rói-rói Rabina” 

a. Pedir atenção para tentarem descobrir de que animal se trata. Não ler a última estrofe e pedir 

solução. Ler o dístico final e confirmar/ corrigir as hipóteses. 

4. “Quem sou eu?” 

a. Pedir novamente atenção para uma adivinha em forma de poema. Lê-lo à exceção do último verso e 

pedir resposta a “quem sou eu?” Ler o verso final e confirmar/ corrigir as hipóteses. 

b. Reler os versos e pedir identificação do tipo de rima (emparelhada e cruzada). 

5. “O peixe risonho” 

a. Ler o poema e perguntar no final quantos peixes foram pescados. 

b. Porque ficaram os meninos a chorar? 

c. Referir que seguidamente vão ouvir a história de outro peixe mas que ri muito. Porque será? (gosta 

de pregar partidas) 

6. “Impertinências” 

a. Ler o título e explicar significado (  atrevimentos) 

b. Ler o poema. Perguntar de que outras formas poderia ser representado “este conto” – 

dramatização, BD, prosa… 

7. “Para cada um seu modo de ver” 

a. Continuamos no reino animal. Mas desta vez há vários animais: carneiro, cavalo, abelha, porco, rato, 

pato, vaca, morcego, mocho, gato, toupeira. Como poderiam ser organizados todos os animais? 

(porte, classe, forma de locomoção, tipo de alimentação…) 

b. Vão ouvir o que dizem estes animais e perceber sobre o que é que todos estão a expressar a sua 

opinião. (a estação do ano favorita com respetiva justificação) 

c. Quais são as estações do ano e o que as caracteriza? 

http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/vo_dossier_couto_viana_c.pdf
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8. “A vendedeira das quatro estações” 

a. Mostrar imagens e tentar que identifiquem as estações do ano e quais as mudanças/ sinais que 

identificam cada uma delas. Qual a estação que falta, o que poderia ser diferente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ler o poema e em cada estação pedir aos alunos para identificarem os sinais característicos – 

frutas/verduras, roupa, tempo atmosférico. 

c. Onde vende a vendedeira os seus produtos? 

9. “Dias da semana” 

a. Relembrar os dias da semana, começando na 2ªfeira 

b. Recortar todo o poema em versos isolados ou em pares, de forma a que todas as tiras de papel 

contenham referências a um dia (tiras de papel com letras grandes). Distribuir as tiras pelos alunos. 

c. Quem tem versos com 2ªfeira (2 alunos) dirige-se ao quadro e afixa a sua tira de papel em 2 colunas 

diferentes. Inicia-se assim a construção das 2 primeiras estrofes do poema. 

d. Os alunos com os dias seguintes virão à vez ao quadro e, mediante as características dos versos que 

têm e dos que já estão afixados no quadro, decidem em que estrofe deverão colar a sua tira de 

papel. No final a professora acrescenta a última estrofe e um aluno lê todo o poema. 

10. Sugestão – Ler em casa poema “Semelhanças” e descobrir qual o significado dos versos finais (“Afirmo até à 

semana/ dos nove dias”) para a mensagem deste texto.   


