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O livro de poemas do 5.ºA 

 

A ideia foi desenvolvida pela turma de 5.ºA, na disciplina de Área 

de Projecto, no decorrer do 3.º período do ano lectivo de 2008/2009. 

Na sequência da análise de várias obras constantes no plano 

nacional de leitura (PNL), foi lançado um desafio aos alunos: estes 

teriam a oportunidade de criarem diferentes poemas sobre variados 

temas à escolha.  

 A finalidade era fazer a conjugação de um poema e a sua ilustração. 

 

 

 

 

 

Todos os poemas e ilustrações tiveram a autoria dos alunos do 5.ªA. 

 

 

 

Professores responsáveis: 

Susana Amorim 

Estefânio Andrade 
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O amor  

O amor, 

 é uma corrente 

 de água cristalina. 

Quando para lá olhas,  

vês o brilho de um olhar 

e a cor do coração. 

 

Um verdadeiro amor,  

nunca se esquece. 

E uma verdadeira 

amizade,  

é para toda a vida. 

 

Toda a gente gosta de 

alguém. 

Nem que seja por 

amizade. 

Alguns é por amor, 

outros por necessidade.  

 

Adriana Pacheco 
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A sereia 
 

É uma Sereia bonita, 

com cauda de escamas, 

cabelo loiro 

e verdes barbatanas. 

 

A Sereia vive 

no fundo do mar, 

num enorme castelo 

e gosta de bailar. 

 

 

 

Ana Costa 
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O amor-perfeito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Amor-Perfeito, perfeito, 

perfeito, perfeito não é. 

Ainda agora o vi piscar  

o olho ao malmequer. 

 

O amor-perfeito perfeito,  

perfeito, perfeito é  

Ainda agora o vi  

a sair com o lava-pé.  

 

Andreia Queiroz 
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Uma noite de luar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma noite de luar. 

As estrelas a brilhar. 

A lua a flutuar e   

os meus olhos a admirar. 

 

Bruno Barros 
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  A LUA       
            

            

            

  A lua é cintilante,        

  pois ela é brilhante.       

  À noite reluz        

  pois de dia não tem luz.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Carina Faria 
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O Abecedário 
 

 

As letras do abecedário 

nos livros estão.  

Do A ao Z todas elas 

se encontrarão. 

 

Vogais e consoantes do  

Abecedário são, 

com elas se escreve a  

palavra coração.   

 

 

 

 

Cátia Sousa e Jéssica Gonçalves 
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O Sol   

 
O sol é quente 

e faz-nos aquecer.  

Sem o sol não  

podemos viver. 

 

 

 

 

 

 
Celeste Oliveira 
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   A cana 
 

 

A cana-de-açúcar 

serve de cana de pesca. 

Para peixes pescar, 

para nos alimentar. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Barros 
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A Amizade 
A amizade é um 

Bem essencial, 

pois com os meus amigos 

nunca me sinto mal! 

 

A amizade sempre me 

acompanhou,   

pois nos momentos maus 

nunca me deixou. 

 

Os meus amigos 

de verdade são. 

Pois os trago 

Sempre no coração. 

 

A amizade é 

uma palavra que 

não se pode escrever. 

Pois ter um amigo é lindo a valer. 

 

A amizade é  

ter um amigo a valer.  

Pois sem amizade  

Ninguém o pode ter. 

Daniela Gonçalves, Ricardo Faria e Sara Gonçalves 
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A Floresta 
 

 

 

Da floresta, 

já pouco resta. 

Já ninguém a quer.  

Nem o homem nem a mulher. 

E quando isto acabar nada há-de sobrar. 

 

 

 

 

 

 

Fábio Fernandes 
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                       O Mar 
 

 

O mar tem todo o tipo de peixes,  

algas e muito mais,  

mas não o podemos poluir, 

pois é lindo demais! 

  

O mar anda a pensar 

em falar da poluição do ar, 

para as pessoas 

pensarem em melhorar.  

  

Gabriela Gomes e Marta Oliveira 
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Era uma flor muito pequenina, 

que a flor era. 

Bastante divertida  

e muito amiguinha. 

 

Era uma pétala muito redondinha, 

que a pétala era. 

Muito pequenina, 

e muito queridinha. 

 

 

 

Isaura Faria 



O livro de poemas do 5.ºA 

Ano lectivo 2008/09 

O Sol 
 

Todos os dias, 

de madrugada, 

nasce o sol   

que me mantém acordada. 

 

Além disso, 

aquece o meu corpo, 

enquanto na terra 

desabrocham flores. 

 

 

 

 

Rute Gonçalves 
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Girassol 
 

 

Gira, gira 

Girassol! 

Tu realmente estás  

sempre virado  

para o sol. 

  

 

 

 

 

 

Sara Oliveira 
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A minha melhor amiga 

 

 

 

 

 

 

A Filipa  

é bonita e alta, 

e anima  

toda a malta. 

 

 

 

 

Silvana Leitão 
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A Praia 
 

 

 

 

Da fonte, vem a água. 

Da água, vem a nascente. 

Da nascente, vem o rio.  

Do rio, vem a corrente…   

 

Chegámos, então, à praia 

de água salgada. 

Onde vive a Raia 

sempre mal-humorada! 

 

Mas não é disso, 

que estou a falar. 

Pois esta história, 

não é para assustar! 

 

   

Tânia Oliveira 
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O céu e o mar 
 

O céu é azul 

como um barco a andar no mar. 

É lindo é, 

como estrelas a brilhar! 

 

 

 

 

 

 

Vítor Costa 
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As árvores 
 

 

 

 

 

 

 

 

As árvores têm folhas, 

verdes algumas. 

Mas quando é Outono, 

não ficam nenhumas. 

 

 

 

 

Alexandre Pinheiro 
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As árvores e os 

pássaros 
 

 

 

 

 

 

 

As árvores são bonitas 

com pássaros a cantar. 

Todos eles bonitos, 

sempre a chilrear. 

 

Diogo Dias 
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