
 Atividade sobre FERNANDO PESSOA: “Tornar-me mais Pessoa” 

(articulação PORTUGUÊS 12º A e BE - 23 de novembro de 2015) 

 

 A atividade foi bastante interessante. Consegui “viver” a poesia de uma outra forma e 

apercebi-me que a poesia é muito importante para algumas pessoas. (Ana Carolina) 

 A última aula foi uma surpresa, mas muito agradável e espero repetir. A animadora Rita 

conseguiu tocar-nos e ligar-nos um pouco mais a Fernando Pessoa e à sua poesia. (Ana 

Raquel) 

 Momento durante o qual tomamos contacto com a poesia e, ao mesmo tempo, fomos 

convidados a refletir sobre os nossos desassossegos e a inquietarmo-nos com o nosso dia 

a dia. (Carlota) 

 



 A atividade foi um convite para olharmos para uma moldura vazia representando a poesia e 

para nos deixarmos envolver por esta arte. (Francisco) 

 

 Foi uma atividade bastante enriquecedora. Ajudou-nos no estudo e facilitou a interpretação 

de Pessoa. Espero por uma próxima vez. (Frederico) 

 A atividade foi enriquecedora. Levou-me a ver a poesia de uma forma diferente, como algo 

que eu possa ler sem ser uma obrigação. (Joana) 

 Senti-me cativada com o desassossego de Pessoa. Gostei da forma como a animadora Rita 

comunicou com a turma e da sua forma de interpretar os poemas utilizando uma linguagem 

corporal. Foi diferente. Percebi que a poesia não é assim tão má de ler quanto eu pensava. 

(Joana Priscila) 

 Achei a atividade muito bem conseguida e inesperada (tanto podia ter corrido bem como 

muito mal), Achei que a animadora Rita muito feliz e esteve bastante bem, com à vontade 

na partilha da sua felicidade e bem estar com a poesia. (João Afonso) 

 O encontro de hoje foi bastante positivo. Foi importante a relação que se estabeleceu com 

Pessoa e tomar consciência do impacto que a sua poesia tem sobre nós e sobre a nossa 

forma de pensar. A parte mais interessante foi mesmo o facto de não falarmos, mas apenas 

escutar. (Lourenço) 

 Gostei muito da aula do dia 23 de novembro. Foi um encontro muito interessante e 

agradável. Aprendi coisas novas e permitiu-me pensar e refletir. Gosto deste tipo de aulas, 

pois permitem-nos “fugir” à rotina do dia a dia. (Mª Beatriz) 

 Gostei bastante da atividade que realizámos, pois achei muito diferente de outras que já 

fizemos. A atitude e a personalidade da animadora cativaram-me. Nunca senti que me 

estavam a impor pensar ou fazer algo. A animadora deu-nos alguma liberdade. Para além 

disso senti que a atividade abriu-me a porta para outras experiências. (Mª José) 

 Uma visão completamente diferente e cativante da poesia pessoana e de Pessoa. Penso 

que, no geral, a atividade despertou bastante interesse nos alunos e, depois desta 

experiência, irão estudar Pessoa com outro olhar. (Mª do Rosário) 

 



 Hoje, fechei os olhos e abri a mente para poder captar uma panóplia de palavras-chave com 

um objetivo: tornar-me mais Pessoa. (Mariana Afonso) 

 A aula do dia 23 de novembro foi, a meu ver, uma forma diferente e brilhante de despertar o 

interesse pela leitura de Pessoa. (Mariana Nunes) 

 Tivemos a felicidade de, num pequeno espaço de tempo, usufruir das carícias de uma voz 

cativante e calorosa que cantava sobre outro ser igualmente fascinante. (Mariana Guia) 

 Já conversei com os meus colegas e, provavelmente, sou a única com esta opinião, mas 

não gostei da aula dada pela animadora Rita. Não sou grande apreciadora de poesia e 

raramente gosto ou sinto-me cativada por um poema. O poema apresentado pela animadora 

Rita não me cativou. (Rita) 

 A aula do dia 23 de novembro serviu para nos fazer chegar à poesia de Pessoa de uma 

forma diferente. Achei muito interessante porque despertou em nós o gosto pela poesia. 

(Sofia) 

 Uma sessão inspiradora e cativante que revelou um novo lado da poesia. (Rodrigo) 

 

 

 

 

 


