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Neste poema faltam algumas palavras. Completa-o 

não esquecendo que ele deve ter sentido e alguma 

rima.   

 

 

 

 

A casa e o seu dono 

ESSA CASA É DE CACO 

QUEM MORA NELA É O ________________ 

ESSA CASA É TÃO BONITA 

QUEM MORA NELA É A _________________ 

ESSA CASA É DE CIMENTO 

QUEM MORA NELA É O _________________ 

ESSA CASA É DE TELHA 

QUEM MORA NELA É A _________________ 

ESSA CASA É DE LATA 

QUEM MORA NELA É A _________________ 

ESSA CASA É ELEGANTE 

QUEM MORA NELA É O _________________ 

E DESCOBRI DE REPENTE 

QUE NÃO FALEI EM CASA DE GENTE. 

Elias José  
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A casa e o seu dono 

ESSA CASA É DE CACO 

QUEM MORA NELA É O ________________ 

ESSA CASA É TÃO BONITA 

QUEM MORA NELA É A _________________ 

ESSA CASA É DE CIMENTO 

QUEM MORA NELA É O _________________ 

ESSA CASA É DE TELHA 

QUEM MORA NELA É A _________________ 

ESSA CASA É DE LATA 

QUEM MORA NELA É A _________________ 

ESSA CASA É ELEGANTE 

QUEM MORA NELA É O _________________ 

E DESCOBRI DE REPENTE 

QUE NÃO FALEI EM CASA DE GENTE. 

 

 
- Que tal saber um pouco mais? 
 
Sabes quem foi Elias José? 
Elais José foi um poeta brasileiro que costumava dizer que o gosto pela 

leitura e pala escrita era consequência de ter lido muitos livros na infância e 

da sua avó lhe ter contado muitas histórias.. 
 
Queres saber mais sobre este poeta? 
Sim? Então procura em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Elias_Jos%C3%A9 
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O Cavalinho Branco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Que tal saber um pouco mais? 
 
Sabes quem foi Cecília Meireles? 
Cecília Meireles foi uma poetisa brasileira nascida em 1901 na cidade de Rio 

de Janeiro. Escreveu a sua primeira poesia aos 9 anos e editou o primeiro 

livro aos 16. 

 
Queres saber mais sobre esta poetisa? 
Sim? Então procura em: 

 www.releitu s ras.com/cmeireles 

 pt.wikipedia.org/wiki/Cecília_Meirele 

 

Á tarde, o cavalinho branco 

está muito cansado: 

 

mas há um pedacinho do campo 

onde é sempre feriado. 

 

o cavalo sacode a crina 

loura e comprida 

 

e nas verdes ervas atira 

sua branca vida. 

 

Seu relincho estremece as raízes 

e ele ensina aos ventos 

 

a alegria de sentir livres 

seus movimentos. 

 

Trabalhou todo o dia, tanto! 

desde a madrugada! 

 

Descansa entre as flores, cavalinho branco, 

de crina dourada  
Cecília Meireles  

 

 

 

http://www.releituras.com/cmeireles
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Descobre onde pertencem as palavras que estão no 

quadro b) e terás um bonito poema de Cecília 

Meireles. 

 

 

O Cavalinho Branco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      quadro b) 

 

 

 

Compara com o poema original.  

 

 

À tarde, o cavalinho ________ 

está muito _______: 

 

mas há um pedacinho do _______ 

onde é sempre feriado. 

 

o cavalo sacode a crina 

loura e ______ 

 

e nas verdes ervas atira 

sua branca ______ 

 

Seu relincho estremece as raízes 

e ele ensina aos ________ 

 

a alegria de sentir ________ 

seus movimentos. 

 

Trabalhou todo o dia, tanto! 

desde a ________! 
 

Descansa entre as flores, cavalinho branco, 

de crina ________ 

 

 

branco 

cansado 

campo 

vida 

ventos 

comprida 

livres 

madrugada 

dourada 



Poemas de Palmo e Meio 

2008/09 

 

 
 
HISTÓRIA DO SR. MAR 

Deixa contar... 

Era uma vez 

O senhor Mar 

Com uma onda... 

Com muita onda... 

E depois? 

E depois... 

Ondinha vai... 

Ondinha vem... 

Ondinha vai... 

Ondinha vem... 

E depois... 

A menina adormeceu 

Nos braços da sua Mãe... 

  

Matilde Rosa Araújo 
 

 

Gostaste do poema?  

Agora tenta construir um diferente que comece por: 
 

Deixa contar... 

Era uma vez 

O senhor Mar 

… 
 

 

 

 

 

- Não te esqueças que os versos podem não rimar mas que têm que ter uma ligação 

entre eles, têm que soar bem, como música … 

 

 

 

 



Poemas de Palmo e Meio 

2008/09 

 

SEGREDO 

Sei um ninho. 

E o ninho tem um ovo.  

E o ovo tem lá dentro um passarinho 

Novo. 

Mas escusam de me atentar: 

Nem o tiro, nem o ensino. 

Quero ser um bom menino 

E guardar 

Este segredo comigo 

E ter depois um amigo 

Que faça o pino 

A voar... 

 

Miguel Torga, Diário VIII 

 
 
- Que tal saber um pouco mais? 
 
Sabes quem foi Miguel Torga? 
Miguel Torga foi um poeta português, nasceu numa aldeia do norte de 

Portugal.Com doze anos foi viver para o Brasil mas regressou a Portugal para 

estudar medicina na Universidade de Coimbra. Além de médico foi um 

excelente poeta.  

Queres saber mais sobre este poeta? 

Não percas mais tempo e pesquisa em: 

pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Torga 

cvc.instituto-camoes.pt/figuras/ 
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Uma parte deste poema, da autoria de Miguel Torga, 

ficou tapada com a gravura. Escreve agora tu o 

poema de maneira a que todos os versos tenham 

sentido.     

 
 

 
 

 

SEGREDO  

Sei um ninho. 

E o ninho tem um ovo.  

E o ovo tem lá dentro um passarinho 

Novo. 

Mas escusam de me atentar: 

Nem o tiro, nem o ensino. 

Quero ser um bom menino 

E guardar 

Este segredo comigo 

E ter depois um amigo 

Que faça o pino 

A voar...  

 
 

 

Agora que já construíste o teu poema “Segredo” 

compara com o original. Está muito diferente?  
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TIMIDEZ  

O bicho-de-conta 

Faz de conta, faz 

Que é cabeça tonta 

Mas lá bem no fundo 

Não é mau rapaz. 

Se a gente lhe toca, 

Logo se disfarça: 

Veste-se de bola. 

Por mais que se faça 

Não se desenrola. 

Lá dentro escondendo 

Patinhas e rosto 

É todo um segredo: 

Se eu fosse menino 

Comigo brincava 

Sem medo sem medo.  

Maria Alberta Menéres, Conversas com Versos 

 
- Que tal saber um pouco mais? 

Sabes quem foi Maria Alberta Meneres?  

Maria Alberta Meneres nasceu em Vila Nova de Gaia a 25 de Agosto de 

1930. É professora, tradutora, jornalista, poetisa e escritora de livros 

infanto-juvenis. 

Queres saber mais sobre esta poetisa? 

Podes saberes mais pesquisando: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Alberta_ 

http://www.infopedia.pt/$maria-alberta-meneres 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Gaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradutor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poetisa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
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Completa o poema. Como? Dou-te uma pista, 

fala de um pequeno animal  

 
 

TIMIDEZ 

O bicho-de-conta 

Faz de conta, faz 

Que é cabeça tonta 

Mas lá bem no fundo 

Não é mau rapaz. 

Se a gente lhe toca, 

Logo se disfarça: 

Veste-se de bola. 

Por mais que se faça 

Não se desenrola. 

Lá dentro escondendo 

Patinhas e rosto 

É todo um segredo: 

Se eu fosse menino 

Comigo brincava 

Sem medo sem medo. 
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UMA PERFEIÇÃO DE CÃO  

Conheci um cão 

Que falava 

Que escutava 

Que cantava 

Que brincava 

Que ladrava 

Que fazia o pino 

E que era um grande dançarino. 

Que jogava à bola 

Que perdia 

Que ganhava. 

Que estudava 

E que andava 

Comigo na escola. 

E que tal? 

Era ou não 

Uma perfeição de cão? 

Não acreditam? 

Fazem mal. 

Era um cão 

De imaginação  
Maria Cândida Mendonça 

 

- Que tal saber um pouco mais? 
 
Sabes quem é Maria Cândida Mendonça? 
 
Queres saber mais sobre este poeta? 
Não percas mais tempo e pesquisa em : 
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Este poema fala de um cão. Se tens um cão procura 

completar o poema lembrando-te das habilidades 

desse amigo de corridas e brincadeiras.  
 

 

 

UMA PERFEIÇÃO DE CÃO  

Conheci um cão 

Que falava 

Que escutava 

Que cantava 

Que brincava 

Que ladrava 

Que fazia o pino 

E que era um grande dançarino. 

Que jogava à bola 

Que perdia 

Que ganhava. 

Que estudava 

E que andava 

Comigo na escola. 

E que tal? 

Era ou não 

Uma perfeição de cão? 

Não acreditam? 

Fazem mal. 

Era um cão 

De imaginação 
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A Cigarra e a Formiga  

Como a cigarra o seu gosto  

É levar a temporada  

De Junho, Julho e Agosto  

Numa cantiga pegada,  

De Inverno também se come,  

E então rapa frio e fome!  

Um Inverno a infeliz  

Chega-se à formiga e diz:  

- Venho pedir-lhe o favor  

De me emprestar mantimento,  

Matar-me a necessidade;  

Que em chegando a novidade,  

Até faço um juramento,  

Pago-lhe seja o que for.  

Mas pergunta-lhe a formiga:  

"Pois que fez durante o Estio?"  

- Eu, cantar ao desafio.  

"Ah cantar? Pois, minha amiga,  

Quem leva o Estio a cantar,  

Leva o Inverno a dançar!"  

João de Deus 

 - Que tal saber um pouco mais? 
Sabes quem é João de Deus? 

João de Deus nasceu em 1830 e foi um importante professor. Escreveu 

entre outros livros, a Cartilha Maternal, que foi usada como livro de leitura 

durante muitos anos. 

Queres saber mais sobre este poeta? Procura em:  
pt.wikipedia.org/wiki/João_de_Deus 
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          Completa o poema de modo a que tenha 

sentido e de seguida compara-o com o original.  

A Cigarra e a Formiga – João de Deus 

Como a cigarra o seu gosto 

É levar a temporada 

De Junho, Julho e Agosto 

Numa cantiga pegada, 

De Inverno também se come, 

E então rapa frio e fome! 

Um Inverno a infeliz 

Chega-se à formiga e diz: 

- Venho pedir-lhe o favor 

De me emprestar mantimento, 

Matar-me a necessidade; 

Que em chegando a novidade, 

Até faço um juramento, 

Pago-lhe seja o que for. 

Mas pergunta-lhe a formiga: 

"Pois que fez durante o Estio?" 

- Eu, cantar ao desafio. 

"Ah cantar? Pois, minha amiga, 

Quem leva o Estio a cantar, 

Leva o Inverno a dançar!" 
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Aquela nuvem 

Aquela nuvem 

parece um cavalo… 

Ah! Se eu pudesse montá-lo! 

Aquela? 

Mas já não é um cavalo, 

É uma barca à vela. 

Não faz mal. 

Queria embarcar nela. 

Aquela? 

Mas já não é um navio, 

é uma torre amarela 

a vogar no frio 

onde encerraram uma donzela. 

Não faz mal. 

Quero ter asas 

para a espreitar da janela. 

Vá, lancem-me no mar 

donde voam as nuvens 

para ir numa delas 

tomar mil formas 

com sabor a sal 

- Labirinto de sombras e de cisnes 

No céu de água-sol-vento-luz 

concreto e irreal… 

José Gomes Ferreira 

 - Que tal saber um pouco mais? 
 
Sabes quem foi José Gomes Ferreira? 
José Gomes Ferreira nasceu no Porto em 1900 mas muito pequenino foi 

viver par Lisboa. Foi jornalista, produtor de filmes e poeta. 

Queres saber mais sobre este poeta? Procura em: 
pt.wikipedia.org/wiki/José_Gomes_Ferreira 

mmopoesias.no.sapo.pt/gferre 
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 Aquela nuvem é um poema de José Gome 

Ferreira. Completa o poema substituindo as 

imagens por palavras e completando os espaços. 

Aquela nuvem 

Aquela nuvem 

parece um  

Ah! Se eu pudesse __________! 

Aquela? 

Mas já não é um, 

É ______ à _________. 

Não faz mal. 

Queria ___________ nela. 

Aquela? 

Mas já não é um,  

é uma          _________ 

a vogar no frio 

onde encerraram uma ____________. 

Não faz mal. 

Quero ter  

para a espreitar da ________. 

Vá, lancem-me no ______ 

donde voam as  

para ir numa _______ 

tomar mil formas 

com sabor a ________ 

- Labirinto de sombras e de  

No céu de água-sol-vento-luz 

concreto e irreal… 
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Os números do menino guloso 
 

Dá-me bolinhos 

mas não só um. 

Desde o almoço 

faço jejum. 

Dá-me bolinhos 

mas não só dois. 

Como um agora 

outro depois. 

Dá-me bolinhos 

mas não só três, 

que os vou papar 

duma só vez. 

Dá-me bolinhos 

mas não só quatro, 

para os provar 

logo no quarto. 

Dá-me bolinhos 

mas não só cinco. 

Com tanta fome 

eu bem os trinco. 

Dá-me bolinhos 

mas não só seis, 

todos maiores 

que bolos reis.  

Luísa Ducla Soares, 

 - Que tal saber um pouco mais? 
 
Sabes quem foi Luísa Ducla Soares?  
Queres saber mais sobre este poeta? Procura em: 
 
 
 
 

http://www.ecolenet.nl/tellme/poesia/luisa.htm
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Tenta ordenar os versos para que possas construir um 

poema. 

Compara com o original.  

 

 

Os números do menino guloso 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dá-me bolinhos 

mas não só um. 

Desde o almoço 

faço jejum. 

Dá-me bolinhos 

mas não só dois. 

Como um agora 

outro depois. 

Dá-me bolinhos 

mas não só três, 

que os vou papar 

duma só vez. 

Dá-me bolinhos 

mas não só quatro, 
 

para os provar 

logo no quarto. 

Dá-me bolinhos 

mas não só cinco. 

Com tanta fome 

eu bem os trinco. 

Dá-me bolinhos 

mas não só seis, 

todos maiores 

que bolos reis.  
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Os Frutos 

 

Pêssegos, pêras, laranjas, 

morangos, cerejas, figos, 

maçãs, melão, melancia, 

ó música de meus sentidos,  

pura delícia da língua; 

deixai-me agora falar 

do fruto que me fascina, 

pelo sabor, pela cor,   

pelo aroma das sílabas: 

tangerina, tangerina. 

 
Eugénio de Andrade 

 

- Que tal saber um pouco mais? 
 
Sabes quem foi Eugénio Andrade?  
Foi um poeta português nascido numa aldeia perto de Fundão. 

deixou de estudar filosofia e dedicou-se  poesia. 

Queres saber mais sobre este poeta?  
Procura em: 
http://www.astormentas.com/biografia. 
pt.wikipedia.org/wiki/Eugénio_de_Andrade 
 
 

http://www.ecolenet.nl/tellme/poesia/eugenio.htm
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Pêssegos, pêras, laranjas, 

morangos, cerejas, figos, 

maçãs, melão, melancia, 

ó música de meus sentidos,  

pura delícia da língua; 

deixai-me agora falar 

do fruto que me fascina, 

pelo sabor, pela cor,  

pelo aroma das sílabas: 

tangerina, tangerina. 

Tenta descodificar o que aqui está escrito 

e descobrirás um poema.  

Se não conseguires usa um espelho.  

Compara com o original. 
 

 
 

 

 

Os Frutos 
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Ratinho musical 
Meu quarto é um violino, 

a minha rua um piano 

junto ao largo do tambor 

é que eu moro todo o ano. 

Minha escada é uma harpa, 

nos pratos da bateria 

vou sempre matar a fome, 

seja noite ou seja dia. 

Para andar de carrossel 

eu ponho um disco a girar. 

Bato-lhe com a batuta 

se um gato me vem caçar. 

Para namorar as ratinhas 

canto lindos madrigais 

e em vez de notas de banco 

uso notas musicais. 

Luísa Ducla Soares, A Gata Tareca e Outros Poemas Levados da Breca  

 - Que tal saber um pouco mais? 
Sabes quem foi Luísa Ducla Soares?  
Queres saber mais sobre este poeta? Procura em: 
pt.wikipedia.org 
 
 
 
 
 

http://www.ecolenet.nl/tellme/poesia/luisa.htm
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Que classe da palavras falta neste poema? Será 

verbos? Nomes? Adjectivos? Tenta completá-lo só 

com palavras que pertençam a um destes grupos. Não 

tê esqueças de o compara com o original logo que o 

tenhas completado.  

 

Ratinho musical 
 

 
Meu quarto é um violino, 

a minha rua um piano 

junto ao largo do tambor 

é que eu moro todo o ano. 

Minha escada é uma harpa, 

nos pratos da bateria 

vou sempre matar a fome, 

seja noite ou seja dia. 

Para andar de carrossel 

eu ponho um disco a girar. 

Bato-lhe com a batuta 

se um gato me vem caçar. 

Para namorar as ratinhas 

canto lindos madrigais 

e em vez de notas de banco 

uso notas musicais.. 

Luísa Ducla Soares, A Gata Tareca  
 
 
 
 

http://www.ecolenet.nl/tellme/poesia/luisa.htm
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Os dois irmãos 
 

Eu conheço dois meninos 

que em tudo são diferentes. 

Se um diz: "Dói-me o nariz!" 

o outro diz: "Ai, meus dentes!" 

Se um quer brincar em casa, 

o outro foge para o monte; 

e se este a casa regressa, 

já o outro foi para a fonte. 

É difícil conviver 

com tanta contradição. 

Quando um diz:"Oh, que calor!", 

"Que frio!" - diz o irmão. 

Mas quando a noitinha chega 

com suas doces passadas, 

pedem à mãe que lhes conte 

histórias de Bruxas e Fadas. 

E quando o sono esvoaça 

por sobre o dia acabado, 

dizem "Boa noite, mãe!" 

e adormecem lado a lado. 

Maria Alberta Menéres 

 

 - Que tal saber um pouco mais? 

Sabes quem foi Maria Alberta Meneres?  

Maria Alberta Meneres nasceu em Vila Nova de Gaia a 25 de Agosto de 

1930. É professora, tradutora, jornalista, poetisa e escritora de livros 

infanto-juvenis. 

Queres saber mais sobre esta poetisa? 

Podes saberes mais pesquisando: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Alberta_ 

http://www.infopedia.pt/$maria-alberta-meneres 

http://www.ecolenet.nl/tellme/poesia/alberta.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Gaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradutor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poetisa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
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Escreve um poema com pelo menos duas ou 

três estrofes, nas quais faças o retrato 

de dois meninos "que em tudo são iguais. 
 
 
 
 
 

Os dois irmãos 
 

Eu conheço dois meninos 

que em tudo são diferentes. 

Se um diz: "Dói-me o nariz!" 

o outro diz: "Ai, meus dentes!" 

Se um quer brincar em casa, 

o outro foge para o monte; 

e se este a casa regressa, 

já o outro foi para a fonte. 

É difícil conviver 

com tanta contradição. 

Quando um diz:"Oh, que calor!", 

"Que frio!" - diz o irmão. 

Mas quando a noitinha chega 

com suas doces passadas, 

pedem à mãe que lhes conte 

histórias de Bruxas e Fadas. 

E quando o sono esvoaça 

por sobre o dia acabado, 

dizem "Boa noite, mãe!" 

e adormecem lado a lado. 

Maria Alberta Menéres 

 
 
 

http://www.ecolenet.nl/tellme/poesia/alberta.htm
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A MÁSCARA 
Parei 

Espreitei 

Entrei 

Comprei 

  

Saí 

Subi 

Abri 

Sorri 

  

Peguei 

Coloquei 

Atei 

Ajeitei 

  

Desci 

Apareci 

Rugi 

E ri 

  

Um leão 

Que aflição! 

  

Mas não... 

É o João!   
Maria Cândida Mendonça, 

 - Que tal saber um pouco mais? 

Sabes quem é Maria Cândida Mendonça ?  

 

Queres saber mais sobre esta poetisa? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.infopedia.pt 
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                         Completa o poema com o antónimo da 

palavra que está sublinhada. Transcreve-o e 

compara-o com o original. Qual gostas mais? 

Porquê? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A MÁSCARA 
Parei   

Espreitei 

Entrei 

Comprei 

 

Saí 

Subi 

Abri 

Sorri 

 

Peguei 

Coloquei 

Atei 

Ajeitei 

 

Desci 

Apareci 

Rugi 

E ri 

  

Um leão 

Que aflição! 

  

Mas não... 

É o João!   

A MÁSCARA 

 
Espreitei 

_______________

_______ 

 

 
_______________

_______________

_______________ 

 

 
_______________

_______________

_______________ 

 

 
_______________

_______________

E __________ 

 

Um leão 

Que aflição! 

  

Mas não... 

É o João!   
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A COR QUE SE TEM  

Quando for crescida 

Hei-de inventar 

Um perfume de encantar. 

Quem o cheirar 

Há-de ficar 

Com cor de pele 

Que mais gostar. 

Branco ou amarelo 

Se preferir 

Preto ou vermelho 

É só decidir. 

Para alegrar 

Até estou a pensar 

Outras cores acrescentar. 

Cor-de-rosa 

Verde ou lilás 

São cores bonitas 

E assim 

Há-de chegar 

O dia de acreditar 

Que o valor 

De alguém 

Não se pode avaliar 

Pela cor 

Que tem 

E então 

Tudo estará bem. 

 - Que tal saber um pouco mais? 

Sabes quem foi Maria Cândida Mendonça ?  

 

Queres saber mais sobre esta poetisa? 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Neste poema faltam alguns versos. Completa-o 

e compara o resultado com o poema original. 

A COR QUE SE TEM  

Quando for crescida 

__________________ 

Um perfume de encantar. 

__________________ 

Há-de ficar 

Com cor de pele 

________________. 

Branco ou amarelo 

Se preferir 

_________________ 

É só decidir. 

____________________ 

Até estou a pensar 

Outras cores acrescentar. 

____________________ 

_________________ 

São cores bonitas 

_________________. 

E assim 

_______________ 

O dia de acreditar 

Que o valor 

_______________ 

Não se pode avaliar 

______________ 

Que tem 

E então 

Tudo estará bem. 
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Presente                                         

A girafa deu 

ao seu 

marido 

no dia 

de Natal 

um lenço 

colorido 

de seda natural. 

Que alegria! 

– disse o marido – 

ponha a pata 

nesta pata, 

com um pescoço 

tão comprido 

você não podia 

ter-me comprado 

uma gravata.                  Matilde Rosa Araújo 

 - Que tal saber um pouco mais? 

 Sabes quem foi Matilde Rosa Araújo?  

Matilde Rosa Araújo nasceu em Lisboa em 1921. É autora de contos e poesia 

para adultos e de mais de duas dezenas de contos e poesia para crianças. 

Queres saber mais sobre esta poetisa? 

http://tertuliabocage.blogs.sapo.pt/63623.html 
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Completa o poema descobrindo primeiro as palavras 

trapalhonas com as sílabas e de seguida onde elas pertencem. 

No fim não te esqueças de comparar com o poema original.  

 

Presente                                         

A _________deu 

ao seu 

__________ 

no dia 

de ______  
um _________ 

colorido  
de _______ natural. 

Que ________! 

– disse o marido – 

ponha a _______ 

nesta pata, 

com um ________ 

tão comprido 

________ não podia  
ter-me comprado 

uma _______.    vo               ri          

co                                  gi            

Na                 a  

 

Tal            len     cê     

       da     le      

 ço     ta    do       a        va 

ço           a 

gra
 

pe
s
 

m
a

 

T
a
 

  fa
 

pa
 

S
e
       

ra
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Dia Mundial da Criança 
É um dia em que cabem 

todos os dias do ano 

e as coisas mais bonitas 

que não podem causar dano: 

os sonhos e os brinquedos, 

as festas, as guloseimas, 

a sombra de alguns medos 

a casmurrice das teimas 

e também, com fartura 

o afecto e o carinho 

com que se faz a ternura,  

para mostrar ao mundo 

que a guerra é uma loucura 

e que o gosto de ser menino 

é o nosso eterno destino. 
 

José Jorge Letria, O livro dos dias  
 

  - Que tal saber um pouco mais? 

 Sabes quem José Jorge Letria?  

José Jorge Letria é escritor, jornalista e cantor. Já recebeu 
muitos prémios pelas obras de que é autor. 

Queres saber mais sobre esta poetisa? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Jorge_Letria 

http://www.astormentas.com/din/biografia.asp?autor=Jos%E9+Jorge+Letri
a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Jorge_Letria
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Completa o poema descobrindo o que 

está escondido com as figuras. 

Compara com o original 

 

Dia Mundial da Criança 

 
É um dia em que cabem 

todos os dias do ano 

e as coisas mais bonitas 

que não podem causar dano: 

os sonhos e os brinquedos, 

as festas, as guloseimas, 

a sombra de alguns medos 

a casmurrice das teimas 

e também, com fartura 

o afecto e o carinho 

com que se faz a ternura,  

para mostrar ao mundo 

que a guerra é uma loucura 

e que o gosto de ser menino 

é o nosso eterno destino. 
 

José Jorge Letria, O livro dos dias  
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As maçãs 

 
Dantes as macieiras davam maçãs, 

que eram guardadas em toalhas de linho. 

E só havia umas que eram melhores,                       

que eram as do quintal do vizinho! 

 

Agora só há maçãs “golding” ou “starking”, 

agora só há maçãs “normalizadas”.                                   

E eu não me admiro que, em vez de 

redondas, 

um dia destes passem a ser quadradas! 
                                                                                                                      

                                                           Jorge Sousa Braga 

 
 
 
 
 
 

  - Que tal saber um pouco mais? 

 Sabes quem é Jorge Sousa Braga?  

Jorge de Sousa Braga é médico e poeta. Recebeu o Grande 
Prémio Gulbenkian de literatura para crianças e jovens ( com o 
livro Herbário). 

Queres saber mais sobre este poeta?  

http://www.assirio.pt/autor.php?i=j&id=1376 

http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/portal.pl/portal.pl?pag=sol_te
mas_detalhe&id=41 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/portal.pl/portal.pl?pag=sol_temas_detalhe&id=41
http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/portal.pl/portal.pl?pag=sol_temas_detalhe&id=41


Poemas de Palmo e Meio 

2008/09 

 

Tenta descodificar as palavras escritas a 

verde e um poema.  

Se não conseguires usa um espelho.  

Compara com o original. 

 

As maçãs 

 
Dantes as macieiras davam maçãs, 

que eram guardadas em toalhas de  linho. 

E só havia umas que eram melhores,                       

que eram as do quintal do  vizinho! 

 

Agora só há maçãs “golding” ou  “starking”, 

agora só há maçãs  “normalizadas”.                                   

E eu não me admiro que, em vez de 

redondas,  

um dia destes passem a ser  quadradas!  
                                                                                                                      

                                                           Jorge Sousa Braga 

 
 
 
 
 

 

 

 

macieiras maçãs 

linho 

 

quintal vizinho 

“golding” 

 

“starking” 

 

“normalizadas” 

 

quadradas  

redondas 
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Os animais 
 

O jacaré 

não larga o meu pé. 

Já o leão 

é sempre o bonzão. 

A cegonha 

sempre fica com vergonha. 

O gato 

só usa o meu sapato 

O tucano 

só se enxuga com pano. 

O pinguim 

só fala de mim. 

O elefante 

só gosta de coisa gigante. 

O pato 

só anda de jacto. 

O mosquito 

só não gosta do periquito 

Já o periquito 

só gosta do mosquito 

As formigas  

só gostam de coisas antigas. 

E o passarinho 

assiste a tudo do ninho 
 
 

                             Gabriel Queiroz Rodrigues  

                                  (adaptado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Que tal saber um pouco mais? 

 Sabes quem é Gabriel Queiroz Rodrigues?  

É um professor brasileiro que faz com os seus alunos bonitos poemas. 
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           Completa o poema com as 

palavras que tens nas etiquetas de 

modo a rimarem com o verso anterior. 

No final compara-o com o poema 

original 

 

 

 Os animais 
 

O ___________ 

não larga o meu pé. 

Já o ____________ 

é sempre o bonzão. 

A _____________ 

sempre fica com vergonha. 

O ____________ 

só usa o meu sapato . 

O ____________ 

só se enxuga com pano. 

O ____________ 

só fala de mim. 

O ____________ 

só gosta de coisa gigante. 

O ___________ 

só anda de jacto. 

O ___________ 

só não gosta do periquito. 

Já o __________ 

só gosta do mosquito. 

As __________ 

só gostam de coisas antigas. 

E o__________ 

assiste a tudo do ninho. 

formigas leão 

cegonha mosquito 

passarinho tucano 

pinguim gato 

elefante pato 

periquito jacaré 
Gabriel Queiroz Rodrigues  

                                  (adaptado) 


