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Olá, estudante! 
 
Como você já sabe, o estudo de poemas e das poesias foi 
associado à leitura do nosso paradidático Adolescente Poesia 
de Sylvia Orthof. Como estratégia de aprendizagem, 
realizaremos nosso Sarau: “Os sonhos não 
envelhecem...” em breve. Este material (em slides) 
trabalhado em sala ficará a sua disposição para possíveis 
esclarecimentos. 

 

Gostaríamos de lembrar que, ao final dessa exposição, a 
pontuação das atividades relacionadas ao Sarau, estará  
organizada em uma tabela. 

 

Sucesso! 

 

 Professoras: Aline e Ana Paula 



Sarau 
 Data do evento 

 

 11 de abril – turma 7º B 

 12 de abril – turma 7º A 



Organização do Espaço do 
Evento 

 

 Pensando em deixar o espaço do 
evento confortável e temático para o 
sarau, vamos pensar na decoração! 

 

 Cada equipe trará materiais 
decorativos para o espaço do sarau. 

 



Organização do Espaço do 
Evento 

Já separaram os materiais? 
 



Sugestões 



Textos no barbante 

 





Instrumentos musicais e 
roupas temáticas 

 



Cordéis organizados 

 



Mural de Fotos Poéticas 

 



Almofadas, jarro artesanal de 
flores  

 



Mural para expor ilustrações e 
pinturas 

 



Convide a criatividade para ser 
parceira e surpreenda! 



APRESENTAÇÕES 

 

 

Modalidades 

 

 Coletivas (paradidático) 

 Personalizadas e/ou individuais (escolha  do 
estudante) 

 

 



APRESENTAÇÕES DOS POEMAS 
DO PARADIDÁTICO  

 

 

 



O que apresentar? 

 Dramatização 

 Declamação 

 Leitura encenada 

 Paródia 

 Desenho poético 

 Pintura poética 

 

 



Lembre-se que o desempenho 
da oralidade será avaliado! 

 

 

 Todos integrantes das equipes devem 
declamar um poema ou parte dele 

nas apresentações coletivas do livro 
Adolescente Poesia. 



APRESENTAÇÕES Personalizadas 
ou individuais 

Possibilidades 

 

Declamação de poemas/poesias de sua 
autoria ou de outros escritores. 

Apresentação poética de dança... 

Exposição de uma desenho/pintura/escultura 
artística... 

Tocar algum instrumento... 

Cantar alguma música... 

 

 

 



PARA O INSTAGRAM! 

 

“Os sonhos não envelhecem...” 

 #poeticomadolescentepoesia                                                                                               



 As fotos poéticas podem aparecer na 
exposição! Faça sua postagem! 

 

 

 



Avaliação 

Etapas Pontuação 

Leitura coletiva dos poemas no 
livro  

0,5  

Planejamento e apresentação 
coletiva (poemas do paradidático) 

2,0 

Planejamento e apresentação 
coletiva (poemas do paradidático) 
 

1,5 

Decoração do evento 1,0 

Total: 5,0 pontos 
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