
 

Oficinas de Poesia 

 

As oficinas de poesia decorreram nas Escolas Básicas do 1º Ciclo de Solum e de Solum Sul, 

respetivamente, para os alunos do 3º A e do 4º B. Quem as dinamizou foi o Poeta José Franco. 

Da iniciativa do SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares) da Câmara Municipal de 

Coimbra, elas tiveram lugar nos dias 7  e 8 de fevereiro nas Bibliotecas Escolares das referidas 

Escolas, que se encontram integradas na Rede de Bibliotecas. 

Os alunos interagiram com o poeta descobrindo os encantos da poesia. Como trabalho prévio, 

nas aulas, com cada Professor Titular de Turma, fizeram uma primeira abordagem à poesia de  

José Franco, tendo como resultado os trabalhos que se expuseram nas duas Bibliotecas. 

 

Na Biblioteca da Escola Básica de Solum 

   

 

Estiveram expostos os trabalhos dos alunos do 3º A. Utilizando as novas tecnologias de 

informação e comunicação, aqueles alunos ilustraram a poesia de José Franco, mais 

concretamente “Versos de Respirar”: 

          



 

               

 

 

Na Biblioteca da Escola Básica de Solum Sul 

 

    

 

      

                                                                                            

 

 



Estiveram expostos os trabalhos dos alunos do 4º B. Estes ilustraram, igualmente, a obra do 

Poeta, tendo recaído a sua escolha em “Verso a Verso - antologia poética” e “O melro 

envergonhado”: 

 

 

   

 

   

 

Os alunos entregaram, ainda, ao Poeta um poema que fizeram, 

 

                                                                                             

o qual, damos aqui a conhecer: 



 
 

Escola Básica Solum Sul 

Visita do Escritor José António Franco à turma B do 4º ano 

 

O prazer de ler 

 

Ler dá vida 

a histórias de encantar. 

São histórias lindas 

E eu tenho o prazer de as contar. 

Ler leva-me a um mundo 

Onde nada é igual, 

É tudo muito verde 

Não há poluição, nada está mal. 

Contos com Passado, 

Presente, ou com Futuro 

Alguns são estrangeiros, 

Outros são do mundo. 

Contos onde esta lua, 

todos os dias está maior. 

E o amor de uma mãe 

Cresce sempre, sem igual. 

Onde não é preciso borracha 

Ou corretor para apagar. 

É preciso fita-cola 

Para este mundo reparar. 

 
Queremos agradecer ao Escritor José António Franco a sua visita à nossa Escola, falar-nos da sua poesia. 

Beijinhos dos alunos. 



 

E, em jeito de balanço, damos eco ao que foi escrito pelos alunos sobre encontro do 

Poeta José Franco realizado na Biblioteca Escolar: 

 

 Um escritor sábio 

Eu adorei a visita deste escritor. Ele conseguia descrever os seus pensamentos de uma 

forma inovadora, diferente, muito diferente. Sabia descrever as dificuldades do mundo e as 

coisas boas e más da vida. 

Foi um escritor como eu nunca vi, mas o importante num escritor é a forma divinal 

como ele vê o mundo. Seria a forma linda que eu gostaria de ver. Como eles trabalham a 

Língua Portuguesa com os significados mais sinceros, mais malucos ou mesmo sem sentido. 

Este, na minha opinião, foi o melhor escritor com quem tivemos o prazer de conviver. 

Teresa Serra, 4º B, 8 de fevereiro de 2012 

 

***** 

Obrigada, José 

pelos ensinamentos 

ajudaste-me muito 

e vais estar presente. 

 

Presente na memória 

e no coração, 

ensinaste-me que sem trabalho 

nada cai na mão. 

 

Ensinaste-me poemas de há 600 anos 

e uma forma de ver extravagante, 

tu consegues ver o que não existe 

e, por isso, foi radiante. 

 

Autografaste-me o livro, 

ensinaste-me muito, 

vais ficar na história 

da minha memória. 

 

Inês Maia, 8 de fevereiro de 2012 


