
 

NÚCLEO DE AÇÃO EDUCATIVA 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

OFICINAS LÚDICO-LITERÁRIAS 

 

“PESCA & POESIA” 

 

Este material tem a finalidade de servir de apoio a professores de língua 

portuguesa e outros educadores, de modo a propiciar um momento de fruição 

literária em aulas que incluam a abordagem de poemas, para alunos de 

diversas faixas etárias.  

A oficina, por meio da conhecida brincadeira da pesca fictícia – como a que se 

oferece em barracas de festa-junina –, estimula os participantes a lerem 

pequenos poemas e, assim, conhecerem um pouco mais da poesia brasileira 

de maneira mais lúdica e dinâmica do que apenas pela leitura dos textos em 

livro. 

 

PREPARO DA OFICINA 

Esta oficina requer uma dedicação prévia considerável. Recomendamos que os 

professores/educadores providenciem os materiais com antecedência e 

reservem o tempo necessário para a sua preparação. O preparo começa com a 

escolha dos poemas que serão afixados em cada um dos peixes de plástico 

com um barbante. Sugerimos que a escolha seja feita de acordo com o público 

ao qual a oficina se dirige. Após escolhidos os poemas, deve-se imprimi-los e 

plastificá-los, para, depois enrolá-los e afixá-los nos peixes.  

Colocam-se, então, os peixes numa bacia ou pequena piscina com água, e 

disponibilizam-se varinhas para os participantes, a fim de que pesquem os 

“peixes poéticos”.  

 

DINÂMICA 

É possível adotar diversas opções para a dinâmica da atividade, dependendo 

do número de pessoas presentes ou das preferências do educador. Em caso 

de um participante apenas, recomenda-se que os poemas sejam lidos à 



medida que forem pescados. Em caso de número maior de participantes, 

quando o primeiro peixe for pescado, todos podem parar para ouvir a leitura do 

poema pelo pescador, e, então voltar a pescar. Também se pode organizar 

rodadas de um minuto e verificar quem acumula mais peixes nesse intervalo, 

propondo-se, então, a parada para leitura dos poemas.   

MATERIAIS 

- Poemas impressos em papel colorido 

- Contact para plastificar o poema 

- 1 rolo de barbante 

- Piscina plástica ou bacia grande 

- 4 varas de brinquedo 

- Peixes de plástico com argolas, adequados ao tamanho da piscina  

- brindes (opcional) 

 

 

 


