
escrever um poema 
declamar poesias
reler os poetas e os poemas preferidos
colocar poemas em música
assistir a filmes sobre poetas

O Dia Mundial da Poesia comemora a diversidade do diálogo, a livre
criação de ideias através das palavras, da criatividade e da inovação. 
Este dia pretende salientar a importância da poesia enquanto
manifestação artística comum a toda a Humanidade. Celebra-se
também a criatividade, a pluralidade linguística e cultural e promove-se
o ensino e declamação de poesia. 

A tua Biblioteca Escolar associa-se a esta comemoração com a
proposta dos seguintes desafios: 

Nesta data também se celebra o Dia Mundial da Árvore. Para celebrar a
importância deste dia propomos ainda que escrevas um poema
relacionado com este tema.

DIA MUNDIAL DA POESIA 
E DA ÁRVORE
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"Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar só." 
- Fernando Pessoa
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CURIOSIDADES: 
A data foi criada na 30ª Conferência Geral da UNESCO em 16 de novembro de 1999.
No dia 21 de março de 1919, o arquiteto Walter Gropius inaugurou a Escola Bauhaus em Weimar, na
Alemanha.
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POETAS

Ai as almas dos poetas
Não as entende ninguém;
São almas de violetas
Que são poetas também.

Andam perdidas na vida,
Como as estrelas no ar;
Sentem o vento gemer
Ouvem as rosas chorar!

Só quem embala no peito
Dores amargas e secretas
É que em noites de luar
Pode entender os poetas

E eu que arrasto amarguras
Que nunca arrastou ninguém
Tenho alma pra sentir
A dos poetas tarnbém!

Florbela Espanca

AGORA

Abre-te, Primavera!
Tenho um poema à espera
Do teu sorriso.
Um poema indeciso
Entre a coragem e a covardia.
Um poema de lírica alegria
Refreada,
A temer ser tardia
E ser antecipada.
Dantes, nascias
Quando eu te anunciava.
Cantava,
E no meu canto acontecias
Como o tempo depois te confirmava.
Cada verso era a flor que prometias
No futuro sonhado…
Agora, a lei é outra: principias,
E só então eu canto confiado.

 
 

Miguel Torga

Sejamos como a primavera que renasce cada dia mais bela…
 Exatamente porque nunca são as mesmas flores.

Clarice Lispector
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A Alegoria da Primavera
Autor - Sandro Botticelli
Data -1482 
Técnica -têmpera sobre madeira
Dimensões - 203 cm  × 314 cm 
Localização - Galeria Uffizi, Florença


