
APRENDER BRINCANDO 
 

AULA PÚBLICA  - Tem poesia no bairro São José? 
 

VÍDEO  Animações de poemas infantis 

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

Vídeo animado com poemas de Vinícius de Moraes, Cecília Meireles e Roseana Murray. 

 
 

VÍDEO  Poemas de Cecília Meireles 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=akPlKM0u5bo 

Vídeo animado com poemas de Cecília Meireles. 

 
 

Site  15 poemas famosos para ler com as crianças  

LINK  https://leiturinha.com.br/blog/10-poemas-famosos-para-ler-com-as-criancas/ 

Para quem quiser aumentar o repertório de poesias infantis, no Blog da Leiturinha tem 
algumas poesias muito bonitas e de autores bem conhecidos.  

 
 

Livro  Poesia na Varanda 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=SDEkhICO4IQ 

Narração do livro Poesia na Varanda de Sonia Junqueira. 

 
 

VÍDEO  Livro: Poemas Problemas - PARTE I 
 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=bb6XWuJ2jk8 

Vídeo onde é apresentado o livro Poemas Problemas e lido alguns desses poemas, onde a 
criança consegue se divertir com as rimas ao mesmo tempo em que desenvolve seu 
raciocínio lógico. 
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VÍDEO  Livro: Poemas Problemas - PARTE II 
 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=1qv6PKYViYQ 

Vídeo onde é apresentado o livro Poemas Problemas e lido alguns desses poemas, onde a 
criança consegue se divertir com as rimas ao mesmo tempo em que desenvolve seu 
raciocínio lógico. 

 
 

VÍDEO  Livro: Poemas Problemas - PARTE III 
 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=-l3NMThd-_8 

Vídeo onde é apresentado o livro Poemas Problemas e lido alguns desses poemas, onde a 
criança consegue se divertir com as rimas ao mesmo tempo em que desenvolve seu 
raciocínio lógico. 

 
 

VÍDEO  Trava línguas da Bellinha 
 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=-l3NMThd-_8 

Vamos brincar de trava línguas? 

Desafie alguém da sua  família e brinque até travar a sua língua. 

 
 

VÍDEO  O que é um poema? 
LINK  https://www.youtube.com/watch?v=TedJnMYP0vk 

Vídeo explicando de uma forma simples o que é um poema. Agora é sua vez, crie um poema. 

 
 

Vídeo  Brincando com Poesia - Quintal da Cultura 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=Qwff8Mn4aks 

O Grupo Quintal da Cultura conta de forma divertida poesias de autores variados. Nesse 
vídeo é lido uma poesia do livro “Exercício de ser criança”, de Manoel de Barros 
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VÍDEO  Aprendendo a Rimar | Quintal da Cultura 
 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=RH5CsdcpFmY 

Este vídeo nos mostra que a rima é importante quando estamos escrevendo um poema. 

 
 

VÍDEO  Manual de Interação Monstruosa - Milene Barazzetti 
 

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

Alguns poemas do livro Manual de Interação Monstruosa, escrito por Milene Barazzetti e 
Christina Dias, ilustrado por Yris Tanaka e com projeto gráfico de Marlon Costa, Selo 
Kombina. Editora Acesso Popular/Selo da Kombina; Porto Alegre – RS, 2017. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RH5CsdcpFmY
https://www.youtube.com/watch?v=NjPkaoUSoXc

