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Introdução   

 

A poesia proporciona aos alunos  uma reflexão, entendimento e interpretação de uma 

forma muito prazerosa, bem como viabiliza mecanismos para o desenvolvimento das 

atividades de leitura, linguística e artística, oferecendo oportunidades de reescrever, 

reinventar e desenvolver o pensamento crítico.  

O trabalho  tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento dos alunos da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), através de análise, discussão e 

apreciação de uma experiência cultural em prol de um direito universal do homem, que é 

a Paz. 

 

 Justificativa 

 

Acredita-se que a poesia nas séries iniciais deve ter um olhar mágico, servindo de 

ferramenta imprescindível para que os educandos possam aprender  de forma prazerosa 

a temática da paz, como um valor agregado a outros de igual importância como, 

honestidade, respeito, solidariedade e tolerância, que permeia toda e qualquer atividade 

humana. 

O projeto possibilita um processo interno ligado ao autoconhecimento e reconhecimento 

de seres individuais e sociais, comprometidos com a construção de uma cultura de paz no 

cotidiano. Trata-se de uma maneira dos alunos elevarem a autoestima através do contato 

com o gênero textual e poético.  

Conclui-se que, através da leitura e poesia, inseridas no contexto escolar desde os anos 

iniciais, são relevantes e imprescindíveis para a formação e desenvolvimento do 

educando em sua vida escolar, social e cultural. 

 



 

Objetivos  

O Projeto tem como objetivo, contribuir para o desenvolvimento das habilidades e 

conteúdos disciplinares da Educação Infantil e a primeira etapa do Ensino Fundamental, 

sem fragmentá-los; Dominar diferentes linguagens; Ler e conhecer poesias de autores 

diversos; Interpretar o texto poético, desenvolvendo um pensamento reflexivo; Perceber 

as mensagens nas entrelinhas durante a leitura dos diferentes poemas; Proporcionar 

ambiente de interação entre diferentes grupos de alunos; Permiti-los brincar com as 

palavras e expressar-se por meio de diferentes linguagens; Resgatar sentimentos e 

valores. 

Durante a realização do projeto, os alunos também participarão de oficinas de 

criação poética e artísticas e terão a oportunidade de divulgar suas produções na 

exposição que acontecerá no dia da culminância do projeto na escola. 

Metodologia  

 

 Conversação informal com os alunos sobre o conhecimento e experiência em relação a 

poemas; Disponibilizar livros e revistas variadas que contenham poesias,  para que os 

alunos manuseiem e façam leituras; Cópia e ilustração da poesia que mais lhe agradou; 

Construção de varal de poesia com o intuito de apreciação da comunidade escolar; 

Leitura e interpretação do poema como preparação para apresentação; Construção de um 

livrão 

 

Avaliação  

 

É feita através da observação diária, no acompanhamento das aulas e nos momentos em 

que acontecem encontros com o grupo dos alunos participantes do projeto, para 

elaboração das atividades propostas. 

 

 


