
Português 9º Ano – Turmas: A e B 

 

Atividade: Escrita e Ilustração 

 - Elaborar e Ilustrar a Capa para uma nova edição… do Romance: O Meu Pé de 

Laranja Lima, José Mauro de Vasconcelos. 

 

Objetivos  

    . Promover um trabalho persistente e inteligente que leve a uma crescente 

curiosidade intelectual, autoconfiança, capacidade de iniciativa e tomada de 

decisões; 

     . Conduzir, paulatinamente, os alunos na construção de outras formas do saber 

/do aprender a aprender/ do saber fazer/ da aprendizagem no caminho da 

excelência; 

   . Valorizar a Educação Literária e a Escrita,  através da compreensão do romance: 

O Meu Pé de Laranja Lima, desenvolvendo o respeito pelas diferenças e promovendo 

a cooperação, o trabalho colaborativo e o espírito crítico.                                                                                                                                             

. Promover a literacia, enriquecendo os alunos de novas formas do saber e do saber 

fazer, do conhecimento integrado e contextualizado na obra/ sobre a obra e diversas 

vertentes do saber.  
 
Atividade      
Motivar os alunos para a Educação Literária; 

 o que chama a atenção na capa do romance: o texto ou a imagem e  porquê;  
 o conhecimento dos critérios ou pelo menos a suspeição de como são 

escolhidas as capas das obras literárias;  
 Produzir a capa para uma nova edição do romance: O Meu Pé  de Laranja 

Lima, a partir do estudo do mesmo e devidamente contextualizada, 
adquisição e consolidação de conhecimentos. 

Produto final   

Realização de  Capas: O Meu Pé de Laranja Lima...  

Elaboração e Ilustração. Estabelecendo uma relação entre os elementos constitutivos 

do  romance em estudo e a construção do sentido de cada uma das capas, cuja 

ilustração deve ser contextualizada e original. 

 

Do professor de Português espera-se que deixe em cada aluno uma pequena semente 

de saber fazer que possa ser útil dentro e fora da sala de aula de Língua Materna. O 

saco deste semeador é assim um pouco mais pesado, facto que, se por um lado, corre 

o risco de torná-lo mais difícil de sustentar por outro, torna-o mais motivador, mais 

aliciante e sobretudo mais enriquecedor. 

 

 Desde o início assumi o papel de semeador, aos meus alunos lancei o desafio, de 

serem Artistas/Ilustradores, e elaborarem e ilustrarem a capa para uma nova 

edição… do Romance: O Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro de Vasconcelos, obra 

estudada em aula, a semente foi lançada, os primeiros frutos aqui estão, 

concretizados em Capas. Os alunos foram capazes de escrever/ilustrar e de forma 

lúdica consolidar conhecimentos, a partir do momento em que venceram o medo, a 

vergonha e o comodismo, que tal como as ervas daninhas, impedem o crescimento, a 



floração e o amadurecimento. A mim cabe-me continuar a semear e a cuidar… destas 

plantas para que possam aprender alguma coisa da arte da sementeira e não 

murchem por falta de alento. 

A Professora: Maria de Lurdes Branco 

 


