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A presente planificação é parte
integrante do PAA 2015/16.

Procurando incentivar, nos alunos e na restante comunidade educativa, o gosto
pela escrita, pela poesia e pelas mais variadas linguagens e expressões poéticas, a
Equipa da Biblioteca Escolar promove a 2.ª edição da iniciativa “POEMAR”.
POEMAR é um projeto que serve para celebrar a expressão escrita, a poesia e
uma terra que é poema.
- Contextualização:
. Pedagógica – aprendizagem transversal, disciplina de português, o uso do
pensamento, a interpretação, a beleza da palavra escrita, ouvida, lida, pensada...
. Social – partilha de iniciativas, enraizamento dos sentimentos de pertença a uma
região, a um projeto, a um objetivo que se faz comum, a participação comunitária…
Fausto José, as paisagens e os patrimónios materiais e imateriais, a simbiose entre o
rio e a montanha, a cultura.
- Propósito:
. Publicar uma obra literária.
. Homenagear Fausto José.
- Operacionalização:
1. Oficinas PoEmar (ao longo do ano):
- Pré-Escolar / 1.º Ciclo: “Brincar com as palavras” (as palavras).
- 2.º Ciclo: “Brincar com as ideias” (as ideias).
- 3.º Ciclo / Secundário: “Contar segredos” (os sentimentos).
2. Livro PoEmar AS CORES, “C/Sem Palavras” (edição em brochura ou digital):
- Antologia de textos subordinados a um tema integrador, As Cores: produções
inéditas, escritas por elementos da comunidade educativa, ao longo do ano.
- Respeitando o tema, construção de textos (em prosa ou poesia) exatamente
com cem palavras e/ou criação de imagens.
- Prossecução dos objetivos do Programa de Português do Ensino Básico e
Secundário nos domínios da Escrita e da Educação Literária, nomeadamente no que
respeita ao desenvolvimento do poder de síntese, à identificação e à seleção das ideias
centrais das mensagens, ao rigor da mensagem emitida.
3. Homenagem ao Poeta Fausto José:
- Atribuição da “Maçã D’Ouro”, do Município de Armamar.
- Exposição e Colóquio “O Poeta Fausto José”.

