
Planificação de uma Unidade de Aprendizagem 

 

 
 

1 – Contexto 

 
Área curricular: Língua Portuguesa 

Tema: Texto lúdico-poético 

Nível: 1º Ciclo (4º Ano) 

Escola:  

 

Os alunos que frequentam esta escola, e particularmente os que constituem esta turma 

do 4º ano, pertencem a uma classe que podemos considerar média-alta. O bom 

ambiente sociocultural das famílias constitui um factor importante para o desempenho 

dos alunos, no seu processo de aprendizagem. 

Na sua globalidade, são alunos interessados e motivados. Existe, no entanto, um grupo 

de alunos com mais dificuldades, para os quais o professor deverá estar mais atento e 

interagir de forma mais individualizada. 

Nesta turma, a relação entre os pares pode considerar-se boa, na medida em que todos 

os alunos se interrelacionam de uma forma amistosa. 

A apresentação deste tipo de texto resulta de um trabalho prévio, com outros tipos de 

texto (narrativo, descritivo, dramático). 

Pretende-se integrar o estudo do texto lúdico-poético na comemoração do Dia 

Internacional do Livro Infantil (2 de Abril).  

O tema de escrita, a propor aos alunos, prende-se com a árvore, por considerarmos ser 

um elemento da natureza apelativo, pela sua diversidade, e também porque a árvore é 

“o ponto de partida” para o fabrico do livro. 

 

 

 
2 – Justificação da escolha do tema/conteúdo 

 
A produção de textos escritos, no 1º Ciclo do Ensino Básico, circunscreve-se, muitas 

vezes, a uma textualidade narrativa e descritiva, ainda que os princípios presentes nos 

diferentes documentos, referentes à gestão curricular da Língua Portuguesa, alertem 

para a necessidade da diversidade textual, quer no âmbito da leitura, quer na escrita. 



 

Esta constatação conduziu-nos à necessidade de introduzir géneros discursivos 

diferentes, pensando, seguramente, na competência da leitura mas, fundamentalmente, 

na produção escrita. 

 
A escolha do ensino-aprendizagem do texto lúdico-poético (saber conceptual), como 

unidade de aprendizagem, surgiu, pois, com a perspectiva de ajudar os alunos a 

escrever “de uma maneira diferente”, ou seja, poesia, estimulando a sua capacidade 

para despertar emoções e reflectir para fazer sonhar, para divertir e para aprender 

(saber procedimental). 

 

 

 
3 - Duração e calendarização 

 
A duração será de 3h, distribuídas por três sessões, a realizar na escola. Haverá, ainda, 

uma quarta sessão, a realizar em casa, com a colaboração dos pais dos alunos. 

O início do trabalho está previsto para o mês de Março e haverá um prazo limite para a 

sua entrega (oito dias após a conclusão do trabalho, em sala de aula). 

 

 
 

4 - Objectivos gerais  

 
Ensinar os alunos a pensar “como poetas”. 

Desenvolver a entoação na expressão oral. 

Estimular a capacidade dos alunos para interiorizarem a estrutura textual de poemas. 

Ensinar a ler compreensiva e expressivamente um texto poético. 

Saber redigir um texto lúdico-poético. 

 

 

5 – Objectivos específicos  

 
Construir um livro com os textos poéticos dos alunos, para comemorar o Dia 

Internacional do Livro Infantil.  

Solicitar a colaboração dos pais dos alunos, no sentido de ilustrarem a poesia do 

respectivo educando. 

 



 

 
6 – Metodologia 

 
Utilização de meios audiovisuais. 

Ensino explícito, oral, realizado pelo professor. 

Prática orientada. 

Trabalho colaborativo. 

Utilização de um código de correcção da escrita. 

Auto-avaliação (professor e alunos) realizada através de fichas. 

 
 

 
7 – Estratégias de concretização 

 
Apresentação de um powerpoint sobre os tipos de textos já trabalhados com os alunos. 

Distribuição, pelo professor, de diferentes poemas. 

Leitura dos poemas (professor e alunos). 

Explicação oral (professor). 

Prática orientada pelo professor, de acordo com determinadas instruções. 

Trabalho de grupo (aprendizagem colaborativa). 

Escrita, individual, de um texto lúdico-poético. 

Trabalho colaborativo (pais e filhos). 

Concepção, produção e avaliação de um projecto (livro de poemas) com as produções 

individuais dos alunos. 

 

 

 
8 – Recursos 

 
Humanos: alunos, professor, pais 

                         

Materiais: folhas de papel, lápis e borracha, quadro interactivo e caneta, livros de 

poesia, fotocópias com poesias, diversos (tarefa a realizar com a colaboração dos pais) 

  

 
 

 



 
9 – Avaliação 

 
Alunos: nível de participação e interesse no trabalho desenvolvido nas diferentes 

sessões (observação realizada pelo professor). 

Avaliação dos textos poéticos dos alunos, segundo critérios definidos, previamente, 

pelo professor  

Preenchimento de uma ficha de auto-avaliação.  

 

Professor: Reflexão sobre o trabalho desenvolvido.  

            

Trabalho final: nível de participação dos pais. 

 Impacto do trabalho (livro de poesias) na apresentação aos outros alunos e aos 

educadores da escola. 

 
 
 

 
Sequência didáctica (1ª sessão) 

 

 

Imaginação, fantasia,…precisam-se! 
 

 
Objectivos 

 
Activar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os diferentes tipos de texto. 

Estimular os alunos para o tipo de texto pretendido, através da apresentação e leitura de 

textos poéticos de diferentes autores. 

 

Actividades 

 
Projecção de um powerpoint com informação sobre os textos narrativo, descritivo e 

dramático (apresentação esquemática). 

Leitura de textos poéticos de pouca complexidade, realizada pelo professor, de forma 

expressiva, como motivação para o tipo de texto a introduzir. 

Questionamento, realizado pelo professor, sobre as características comuns aos textos 

apresentados e lidos. 



Levantamento das características deste tipo de texto, realizado em pequenos grupos. 

Escrita dessas características no quadro, por um elemento de cada grupo.  

Diálogo com os alunos sobre as diferenças entre as características dos diferentes tipos 

de texto trabalhados (narrativo, descritivo, …). 

Descoberta, realizada pelos alunos, de um novo tipo de texto, a partir das suas 

características. 

Informação, dada pelo professor, sobre o nome atribuído aos textos com as 

características idênticas (texto lúdico-poético). 

Orientação, realizada pelo professor, para a comparação entre as características dos 

diferentes tipos de texto, incluindo o lúdico-poético (trabalho realizado, através da 

elaboração de um mapa conceptual, no quadro). 

O professor facilita a auto-avaliação dos alunos e a reflexão, através do diálogo pessoal 

e colectivo. 

 
Tempo previsto 

O tempo previsto para esta sessão é de 90 min. 

 

 
 
 

Sequência didáctica (2ª sessão) 

 

 

À procura de poetas! 
 

 
Objectivos 

 
Construir um texto poético em conjunto, a partir do tema proposto: “A árvore” 

Elaborar, individualmente, um pequeno texto poético, a partir de uma imagem 

apresentada pelo professor, relacionada com o tema. 

 

Actividades 

O professor dialoga com os alunos sobre as características do texto lúdico-poético 

Apresentação, pelo professor, de uma imagem ou desenho de uma árvore, como 

motivação para os alunos. 

Exploração colectiva da imagem/desenho, orientada pelo professor, identificando o 



maior número possível de elementos relativos à temática. 

Motivação dos alunos para descreverem a imagem/desenho com uma frase “diferente”, 

de acordo com as características anteriormente trabalhadas, relativas ao texto lúdico-

poético. Cada aluno deverá escrever no quadro a sua frase. 

Leitura do texto elaborado com a colaboração de todos os alunos. 

Após esta tarefa colectiva, o professor deverá questionar os alunos para gerar reflexão 

sobre a temática. 

Antes da iniciação do trabalho de escrita, o professor deverá dialogar com os alunos 

sobre aspectos importantes da construção do mesmo (criatividade, características do 

tipo de texto, adequação à temática, estruturação frásica, riqueza do vocabulário, 

correcção ortográfica e caligráfica, …). 

O professor solicitará, então, aos alunos, que tentem escrever um pequeno texto poético 

cujo tema central deverá ser: “A árvore”. 

O professor deverá incentivar, nos alunos, a revisão dos textos poéticos. 

O professor questiona os alunos sobre o que sentiram e o que aprenderam, após a 

realização da tarefa (auto-avaliação). 

 
 
Tempo previsto 

O tempo previsto para esta sessão é de 60 min. 

 

Nota: O professor, posteriormente, deverá ler os textos poéticos dos alunos e aplicar o 

código de escrita (previamente construído com os alunos) na sua correcção. 

 

 
 
Sequência didáctica (3ª sessão) 

 
 

 
De poetas, todos temos um pouco! 

 

 

Objectivos 

Corrigir os textos lúdico-poéticos elaborados pelos alunos. 

 



Actividades 

 Os alunos deverão corrigir os seus textos, a partir da aplicação do código de correcção 

da escrita. 

 Posteriormente, deverão partilhar os textos com os colegas, após uma primeira 

correcção individual, para eventuais novas correcções (correcção a pares). 

O professor irá, progressivamente, verificar a correcção realizada pelos alunos. 

O professor questiona os alunos sobre o que sentiram e o que aprenderam, após a 

realização da tarefa (auto-avaliação). 

 

Tempo previsto 

O tempo previsto para esta sessão é de 50 min. 

 
 

 
 

Sequência didáctica (4ª Sessão) 
 
 

 (a realizar, em casa, em colaboração com os pais dos alunos) 

 

 

Objectivos 

Passar o texto a computador, em casa (a escola não dispõe de número suficiente de 

computadores). 

Ilustrar os textos poéticos (tarefa destinada aos pais). 

 

Actividades  

Cada aluno deverá passar o seu texto a computador, de acordo com as normas 

combinadas com todos os alunos. 

Após esta tarefa, os pais deverão ilustrar o texto poético do respectivo educando, 

também de acordo com o suporte e as técnicas combinadas, entre todos. 

 

Tempo previsto 

O tempo previsto para esta sessão é de oito dias, a partir da entrega do texto corrigido. 

 



 

Nota: O trabalho final será a compilação dos textos poéticos, em livro, a efectuar na 

reprografia da escola.  

Por último, o trabalho será divulgado para toda a escola (por exemplo, exposto na 

recepção do edifício), como forma de comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil. 
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