
APRENDER MUITO MAIS 
 

AULA PÚBLICA - Tem poesia no bairro São José? 
 

 

Texto  Poema e poesia - O que é cada um e qual a diferença entre eles 

LINK  https://conhecimentocientifico.r7.com/poema-e-poesia/ 

O texto traz as diferenças entre poesia e poema, dando exemplos de cada um. 

 
 

Texto  Como escrever poesia 

LINK  https://www.eviseu.com/pt/blog/48/como-escrever-poesia/ 

Esse texto dá algumas dicas para quem está pensando em escrever poesias, mas não sabe 
muito bem por onde começar.   

 
 

Música  Música: “O anjo mais velho”  - O Teatro Mágico  

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=StAXDYKfNEo  

O grupo “O Teatro Mágico” tem músicas autorais poéticas, costumam “brincar com as 
palavras”, vale a pena conferir no canal deles, para quem gosta desse tipo de música. 
Essa é apenas umas das músicas, mas tem muitas outras. 

 
 

Texto  13 curiosidades sobre a literatura brasileira 

LINK  https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/07/13-curiosidades-sobre-literat
ura-brasileira-que-voce-talvez-nao-saiba.html 

Conta as histórias de vida dos escritores brasileiros. 

 
 

Canal  Toda Poesia 

LINK  https://www.youtube.com/user/projetotodapoesia 

Um canal onde são declamadas diversas poesias de diversos autores. 
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Vídeo  Versos en’cantados -  A canção do africano 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=g68dlTs0528 

Castro Alves é considerado um dos maiores poetas do terceiro momento do Romantismo 
brasileiro. 

Poema escrito em 1863. O tema é o africano exilado de sua terra e que tem de se encontrar 
nas terras brasileiras, ou seja, o poema mostra a solidão de um povo oprimido em uma terra 
estranha. 

 
 

Texto  Poesia para crianças: 10 motivos para ler poemas para crianças 

LINK  https://blog.ataba.com.br/por-que-e-tao-importante-ler-poemas-para-criancas-
2/ 

Esse texto aborda a importância da leitura de poesia para criança. Que é uma atividade 
fundamental para o desenvolvimento dos pequenos e uma ótima opção para o incentivo à 
leitura. 

 
 

Site  De anima verbum 

LINK  https://deanimaverbum.weebly.com/de-anima-verbum/tristan-tzara-o-revolucionario-
do-caos-a-ordem 

O dadaísmo e a poesia dadaísta trazem um outro estilo para a poesia. Tristan Tzara foi o 
artista que se destacou neste movimento. O site oferece uma proposta prática para criação 
de uma poesia dadaísta. 
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