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Textos seleccionados da actividade:

ESCRITA CRIATIVA – Livros e leituras: da Prosa à
Poesia
Porque tudo começa com ERA UMA VEZ…
Era uma vez uma história começada por “era uma
vez”. Essa história tinha um princípio, mas não tinha
desenvolvimento, nem conclusão. Isto passou-se uma vez,
quando um escritor se sentou diante de um lápis, uma folha branca e o compromisso de escrever sobre
a leitura.
Não surgiam ideias e ele só conseguia pensar em histórias começadas por “era uma vez”.
Foi então que, seguindo um aroma primaveril, olhou pela janela e viu uma mulher rodeada de crianças.
Era uma mulher linda, de olhos claros. O seu longo e ruivo cabelo pousava nos seus ombros. Mexia a
sua pequena boca e tudo à sua volta estava parado, com grande atenção a ouvir as palavras que dizia.
Falava baixinho, num tom suave e doce. Mas isso era o suficiente para captar toda a atenção ao seu
redor.
Vendo aquilo, o escritor sentiu duas enormes vontades opostas: por um lado, queria ser uma das
crianças, escutando atenciosamente aquela linda mulher; por outro, sentiu uma vontade de ser ele o
próprio centro das atenções. Mas, para isso, precisava de fazer alguma coisa que cativasse muita
gente. Foi então que se voltou para o seu papel e deu asas à imaginação, escrevendo:“Leitura é o que
envolve os cinco sentidos e o pensamento.
Com a visão, lês as palavras de um escritor, como se observasses os traços de uma linda
mulher, vista pela primeira e última vez.
Com a audição, ouves as palavras de um escritor, como se escutasses atenciosamente uma voz
suave e doce.
Com o olfacto, cheiras as palavras de um escritor, como se sentisses o perfume primaveril do
país das maravilhas.
Com o paladar, provas as palavras de um escritor, como se sentisses o sabor de lindas palavras
pairadas no ar.
Com o tacto, tocas as palavras de um escritor, como se quisesses alcançar um corpo perfeito.
Com o pensamento, imaginas a tua própria história sobre as palavras que eu escrevi.”

Joana Ferreira,10º D
☺☺☺☺☺☺☺☺
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Porque nem sempre é fácil continuar…
Um dia tentei ler um livro. Consegui ler as primeiras páginas, e conseguiria ler as restantes se
não fosse eu a pensar para mim mesma: “Quero mesmo ler isto? Não consigo compreender ou sequer
interessar-me por este livro, portanto, como posso eu continuar a lê-lo? Por uma espécie de obrigação?
Não obrigado!”.
Pensei que pudesse ser do livro, então decidi tentar ler outro.
Mais uma vez consegui ler…as primeiras páginas, e assim se foi repetindo ao longo do tempo.
Olho à minha volta e percebo que ler até parece ser divertido, mas apenas para quem gosta!
Mas então e eu? Será que não gosto, nem nunca vou gostar de ler? Ou será que escolhi mal os livros?
Por muito estranho que pareça, eu gostava de gostar de ler, embora tente sempre resistir a esse
gostar de ler… Eu sei que é difícil de entender!!! Não sei bem explicar, mas a verdade é que nunca
nenhum livro me despertou qualquer tipo de interesse ao ponto de me querer transportar por entre
todas aquelas palavras. Talvez seja porque, para mim, os livros são isso mesmo, um conjunto de
palavras, tal como este texto, que todos nós, com um pouco de dedicação e esforço, conseguimos
escrever.
Assim, começo a pensar se também com um pouco de dedicação e determinação, que antes
nunca tinha depositado num livro, terei também a capacidade de me interessar pelo trabalho daqueles
que escrevem…
Então, começo a aperceber-me de que se ninguém gostasse de ler, nunca me teriam pedido
para escrever este e outros textos e eu nunca me iria aperceber que gosto de escrever aquilo que
espero que os outros gostem de ler!
Portanto, vou tentar perceber se também irei conseguir atingir algum dia a determinação para
me transportar por entre as palavras de um livro e apreciá-lo até às últimas páginas! Aí, saberei se sou
apenas alguém que gosta de escrever ou alguém que também consegue gostar de ler…
Filipa, 10ºF

Porque há sempre uma excepção à regra… ou vice-versa…
Livros, Livros e mais Livros !
“ Eu gosto de ler “ Hum… Sempre que, com toda a minha felicidade, pronuncio estas quatro
palavrinhas, todos os olhares me fazem sentir como uma estranha, uma intrusa, fazendo com que a
felicidade corra para bem longe de mim.
“Ler é chato!” é o que, na maioria, recebo como resposta… Chato? Ler algo que não gostamos,
sim, isso pode-se tornar chato, mas quando se encontra aquele livro … o tal livro que te faz esquecer do
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jantar, esquecer da televisão, esquecer do mundo por momentos e deixar o relógio girar sem te
aperceberes do tempo a passar…, o livro pelo qual davas tudo para não teres de ir dormir, apenas para
poderes ler mais umas páginas do desenrolar da história… Quando se encontra esse livro, aí sim,
podes dizer que conheces o verdadeiro significado de ler!
Ler provoca-nos um sentimento de auto-descoberta e de orientação. E tudo isto apenas através
de um conjunto de frases que relatam histórias, mundos, vidas, mentiras, verdades ou aventuras que
felizmente alguém decidiu passar para o papel, para que assim se tornem eternas.
Por isso, procura e procura mais, sempre em busca do livro que te vai fazer adorar ler. E quando
o encontrares um turbilhão de emoções te vai percorrer o corpo, deixando-te: Livro-dependente.
Atreve-te!
Rute, nº22, 10ºF
Porque há muito para aprender… e é importante ler…
A leitura é uma actividade essencial para o ser humano. Como tal, é um hábito que deve ser
estimulado desde a infância, para que o indivíduo compreenda, desde pequeno, que ler é algo
importante, que dá prazer e que o ajuda a ser um adulto culto, dinâmico e perspicaz.
Ler é fundamental para a aprendizagem, pois é através da leitura que se desenvolve a
imaginação, se enriquece o vocabulário, se amplia a percepção das coisas, se obtém conhecimento, se
dinamiza o raciocínio e a interpretação…
Ler um livro pode ser intrigante, melancólico, assustador, complicado, ou uma grande aventura
que nos transporta para outros tempos, outros lugares ou outras culturas.
Ganhar o gosto pela leitura é uma tarefa difícil, pois, ler um livro faz-nos sono, não temos muita
paciência, não temos tempo… mas depois de ganharmos o hábito de ler, o livro passará a ser uma
necessidade, uma companhia, um amigo inseparável.
Alexandre, 10ºD
☺☺☺☺☺☺☺☺
A leitura é um meio de descoberta de novos conhecimentos.
Ao longo dos tempos, o homem tem vindo a desenvolver a mente, através da leitura, lendo todo
o tipo de livros. Desde os contos infantis, livros poéticos, autobiografias e muitos outros...
Quando lemos um livro, temos de entender a mensagem que esse livro no transmite,
compreender, interpretar, relacionar e reter a informação mais relevante. Temos de manter sempre a
leitura em dia, pois é importante e oferece-nos alguns benefícios, como, por exemplo, ampliar
conhecimentos, enriquecer o nosso vocabulário, assim como facilitar a comunicação e ajudar-nos a
diferenciarmos o certo do errado.
Quando o hábito de ler se torna presente na nossa vida, surge a necessidade de ler cada vez mais, e
de se obter mais conhecimentos, pois o mundo da leitura é infinito, e há sempre coisas novas para
descobrirmos e aprendermos.
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Em suma, a leitura é um bem essencial indispensável à vida. Quando lemos nunca nos
sentimos sós, esquecemos os problemas e sonhamos cada vez mais alto.
Pedro Ferreira, nº20, 10D
☺☺☺☺☺☺☺☺

Porque ler nos ensina a rimar… a amar… e a aprender…
LER para aprender…
Um livro é um saber,
uma descoberta que todos temos de fazer,
nem que seja uma única vez.

Estava eu a pensar
Como havia de fazer
Um poema bonito

Um livro é como uma viagem,

Que todos quisessem ler.

mergulhamos dentro da história,
imaginamos um mundo,
e dele algumas lições de vida ainda conseguimos retirar.

A ler construímos castelos
De sonho e realidade
Desenvolvemos conhecimentos

Um livro tem capa, contra-capa,

E rimos de verdade.

título e, por vezes, subtítulo,
folhas, imagens,
uma acção e algumas personagens.

Nos dias que correm,
A leitura é essencial,
Faz-nos crescer

Ler é importante,

E isso é fundamental.

às vezes urgente.
Por vezes o apetite é pouco:
não lemos, mas também não sabemos o que estamos a perder.

Se queres ser alguém,
Aprende a ler
Aproveita esse dom

Ler enriquece conhecimentos e

Para um melhor crescer.

ocupa tempo.
Mariana Inês, 10ºD

Ler faz amigos,
por isso, lê…
Lê e não te arrependerás!
Joana Oliveira, nº9,10ºF.
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LER para imaginar…
Com um livro nas mãos,
Tudo podemos ser.
Um médico ou um astronauta,
Para mim basta querer.

Histórias de borboletas,
De plantas ou animais,
Não interessa do que se trata,
Ler é para filhos e pais!

Em cada página lida,
Há uma história diferente.
Cada letra é uma amiga,
Que nos ensina a ser gente!

Ler é mesmo assim, bom e original.
Podemos fazer viagens e torneios,
Sentir tristeza ou felicidade.
Independentemente do que seja,
Ler é ter liberdade!
Tânia Martins, nº23,10ºD

Entrar num mundo de magia,
Que, por mais pequeno que seja,
Pode trazer alegria.

Podemos crescer e viver,
Podemos ficar crianças e perguntar:
Ler é como comer?
Ler é como viajar?

Podemos chorar ou rir,
Podemos entrar ou sair,
Um livro é como um amigo
Que noz faz sempre sorrir.

E quando ele chega ao fim,
Acaba a magia e a felicidade.
Mas quando decides ler outro
Voltará a alegria e a verdade.

Ana Rosa Vide, nº5, 10ºD

Os livros
Cada livro é um destino turístico

Sentidos da leitura

Cada palavra, um avião

Leitura é o saborear do Beijo da Palavra,

Que nos transporta para onde quisermos

É sentir o que não está escrito…

Cada linha das suas folhas, uma rota.

Procurar nas histórias recortadas
A magia escondida, o espaço fechado

São muitas as coisas

Que se oferece à partilha.

Que se podem lá encontrar

Leitura é sentir o perfume do poema,

Florestas cheias de aventura,

Aconchegar as palavras do autor,

Ou praias para descansar

É uma brincadeira sem limites.
É ouvir o grito silencioso

Há ainda para os mais curiosos

Que surge sem ser visto.

Um mundo para explorar,

Leitura é ver o Mundo vivido,

Ideias é o que não falta,

É viajar sem rumo pelo desconhecido…

Neste mundo infinito cheio de palavras.

É a semente que nasce,

Patrícia Leite, nº17, 10ºF

Assim que o livro se fecha.
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Uma triste poesia
Uma folha em branco
É tudo o que precisa um escritor
☺☺☺☺☺☺☺☺

Que não é mais do que um pintor

Porque um livro pode ser tudo o que

Que pinta de alma

quisermos…

Ainda que não transmita calma
Apenas desespero e dor

O Livro – Mãe
Um momento de emoção

Um livro é parecido com uma mãe, um

É tudo o que precisa um escritor

verdadeiro aconchego vinte e quatro horas por dia,

Porque não é mais do que um actor

nos melhores e piores momentos. Sabe sempre o

Que contracena de coração

que dizer, e sabe utilizar as palavras da forma mais

Ainda que o que sinta por vezes

acertada e mais querida. Conta-nos lindas histórias

Não passe de estudo e dedicação

de amor e histórias da vida. No entanto, muitas
vezes consegue ser tão boa e ao mesmo tempo tão

Do ritmo de uma poesia

cruel. Ensina-nos a dar o devido valor a tudo o que

É tudo o que precisa um escritor

nos rodeia, mas acima de tudo a valorizar as

Porque não passa de um cantor

pessoas que nos amam. Mostra-nos o mundo, o

Que dá voz à nostalgia

quão maravilhoso é, e como o devemos tratar.

Sem nunca relembrar a magia

Acompanha-nos desde o dia do nosso nascimento,

Do que é ter em si Amor

ensina-nos

as

primeiras

palavras,

e

irá

acompanhar-nos para sempre.
Talvez de linhas preenchidas de sentimento
Seja o que precisa o escritor

Obrigada mãe-livro.

Porque não é mais do que um leitor
Que lê com tristeza e lamento
Tudo o que vai no pensamento

Ana Sofia, 10ºF

Da amarga vida de um outro professor

Beatriz Melo Silva nº8/10ºD

Para quem ainda tinha dúvidas sobre a importância da Leitura … espero que estes textos
tenham conseguido despertar o gosto pelos livros e pelo acto de ler.
A todos os meus alunos, OBRIGADA, por estes momentos criativos.
A Professora, Dina Baptista
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