
“A fábrica de poemas” 

 

Com estas atividades, vais recolher informação para escreveres um poema autobiográfico. 

Contarás com a estimável ajuda doutros colegas da turma: 

 

ATIVIDADE I 

1.- Formar-se-ão 6 grupos a definir pela professora. 

2.- Escreve o teu nome na folha que é distribuída. 

3.- Cada colega do grupo tem de escrever palavras ou frases sobre ti nessa folha.  

Duas como mínimo. Devem incluir aspetos da descrição física e psicológica.  

4.-Tu também deves fazer o mesmo para os restantes colegas do grupo. Não te esqueças de 
dar a tua sincera opinião com respeito e delicadeza  . 

5.- Recolhe a tua folha com as apreciações dos teus colegas. 

ATIVIDADE II 

1.- Escreve um poema autobiográfico que te defina ou que exprima aquilo que tu sonhas ser. 

Escolhe uma das palavras que os teus colegas escreveram sobre ti na folha e cria o seu campo 

lexical. Ela será a chave temática do teu poema.  

2.- No teu texto poético, deves atender aos seguintes aspetos: 

- Palavras novas a imitar Mia Couto (neologismos); 

- Palavras novas criadas segundo os processos de formação de palavras (regular e irregular); 

- Sinónimos e antónimos; 

- Provérbios;  

- Antíteses; 

- Enumerações; 

- Interrogações retóricas; 

- Metáforas e/ou comparações; 

- Ironia; 

- Anáfora; 

- Hipérboles. 



RESTRIÇÕES: 

1.- O número de versos é ilimitado mas o título deve ser um neologismo. 

2.-Não te esqueças que a tua letra tem de ser legível; presta atenção à ortografia e à 

pontuação.  

3.- A data limite de entrega será 21 de fevereiro.  

(Nota: Para celebrarmos o Dia Mundial da Poesia 2013 e participar no concurso “Faça lá 
um poema” do PNL, a data limite de entrega é até dia 10 de fevereiro). 
 
4.- Ilustra o teu poema com uma fotografia, desenho ou banda desenhada. 

P.S.: Podes usar dicionários, livros de consulta, Internet se for preciso.  

Auto-avaliação 

Nome do poema sim Não 

O poema contempla aspetos físicos e psicológicos. 
 

  

Utilizei palavras novas ao estilo coutiano. 
 

  

Inventei palavras novas utilizando processos irregulares. 
 

  

Inventei palavras novas utilizando processos regulares. 
 

  

Utilizei recursos expressivos? 
i. Empreguei interrogações retóricas e/ou hipérboles. 

ii. Empreguei metáforas e/ou comparações. 
iii. Empreguei a ironia. 

  

  

  

  

Aproveitei as ideias dos colegas.   

Gostei desta experiência? Justifica. 
 
 

  

Tive alguma dificuldade em realizar esta experiencia?  
Qual? 
 
 

  

 


