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POEMA COLETIVO
Sinto-me alegre.
Eu vejo uma árvore, uma árvore composta com letras.
Vejo pessoas alegres e livres como numa festa, adorada por todos,
Pessoas felizes com as mãos no ar a atirar confetis.
É como se fosse o final da escola, está toda a gente alegre e feliz...
E eu sinto nostalgia.
Pessoas de diferentes raças a dançar.
Sinto um verão cheio de alegria
Sinto paz, harmonia, tranquilidade e leveza,
Sinto liberdade.
Sentimentos de alegria e movimento.
Vejo um monte de lindas árvores numa floresta,
Vejo cores bem fortes e bem profundas, sinto a emoção do pintor ao pintar o quadro,
Um quadro expressivo em que mostra os seus sentimentos
a cor traz sentimentos...
Cada cor representa um sentimento.
As cores são a liberdade de expressão.
Sentimentos baralhados, de confusão
Vejo linhas e bolinhas
Vejo cores, muitas cores e linhas
Vejo pessoas a querer apanhá-las,
Somos todos iguais, no fundo todos queremos ser respeitados, ter os mesmos direitos.
Vejo uma floresta com muitas árvores,
A floresta é o ser humano,
Uma multidão em alegria, euforia.
Vejo a natureza, a sociedade, pessoas com árvores atrás.
Sinto-me confuso.
Confusão e insegurança...
Perguntas sem resposta...
Sinto palavras em chinês
Sinto-me incomodado e em paz ao mesmo tempo.
Sinto-me alegre,
Eu sinto alegria
Sinto uma enorme alegria!
Alegria de cores e de crianças alegres.
Sinto felicidade.
Felicidade.
Vejo plantas e flores, flores e plantas e árvores de muitas cores.
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Cores e movimento.
Vejo um jardim.
Vejo uma grande confusão de cores, mas sinto tranquilidade.
As cores estão coordenadas, não se cruzando nem estragando o seu caminho.
Se o sol parar de brilhar, as pequenas flores inocentes morrerão, e as árvores,
habituadas à escuridão, crescerão com o sopro do vento e da lua.
Vejo muitas carinhas de pessoas e sinto-me em paz.
Ver tantas cores bonitas faz-me sentir feliz.
Vejo vários traços que parecem flores e fazem-me sentir em paz.
Sinto a primavera a florir.
Uma imagem criativa e abstrata, por isso sinto amor e primavera.
Uma obra de arte com cores vivas e alegres.
São tantas cores, vários sentimentos num só quadro.
E sinto a alegria do dia a dia com as suas tristezas, que acabam por passar.
Sinto alegria e nostalgia.
Vejo a relva e a chuva.
Vejo um mar colorido.
Vejo peixes no mar.
A vida tem muitos significados...
E vejo uma árvore escura, sem nada à volta, tudo escuro.
É uma árvore rara, com folhas raras.
Sinto tristeza, pelas cores mortas, principalmente o verde escuro do fundo.
Há mãos erguidas em luta, a força da união.
Mãos de almas presas no inferno, mãos que pedem ajuda...
Pessoas que caem no abismo e mãos que tentam apanhá-las... puxá-las.
Sinto uma mistura de emoções.
A variedade de cores sobre o fundo escuro mostra que a felicidade pode ser
despertada de várias formas. Qualquer que seja o lugar.
Vejo flores e plantas.
Simplicidade e harmonia.
Conforto.
Lírios abrem-se a meus olhos, saudando raios de sol em seu redor.
Vejo um jardim com árvores.
Pessoas... felizes...Numa escola... como se fosse a visão de uma escola perfeita.
As pessoas celebram e atiram flores para o ar.
São bonecos desenhados com as mãos no ar.
É o florescer de novas ideias.
Felicidade e sucesso.
Felicidade e vontade de rir.
Uma árvore e duas crianças a brincar.
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Rabiscos que formam várias coisas na nossa imaginação, transmitem alegria os
rabiscos, por causa das suas cores.
São as peripécias do crescimento.
Eu sinto que os desenhos retratam muita coisa, sem dizer nada.
Uma agitação ritmada, como se fosse uma dança com muito movimento...
embora controlado.
Desordem social e instabilidade emocional. Uma mistura de sentimentos e emoções.
Vejo... sinto as dificuldades da vida.
Sinto desespero.
Perguntas sem resposta.
Vejo sinais, letras, nomes, caras, expressões... sinto-me confuso, mas não de um jeito
ruim.
Uma chuva de emoções...
Hipnose de cores...
Como no circo. O circo traz alegria... Traz?
Vejo um palhaço com a boca torta, uma cabeça de coelho na cartola, um passarinho.
As mãos no ar tentam alcançar o que está por cima.
A esperança e resiliência que nos faz querer alcançar tudo o que está ao nosso
alcance... e o que não está.
Gargalhadas, como no circo.
Vejo plantas e suas folhas e flores serem levadas pelo vento.
Vejo uma árvore com folhas e outra sem...
Uma sensação enorme de liberdade.
Vejo um lindo jardim.
Com flores de muitas cores.
E braços a tentar alcançar as letras.
E as letras nunca mais acabam.
Sinto a alegria das cores a inundar-me o pensamento.
Eu vejo.
E vejo a natureza.
Vejo a primavera.
Sinto-me alegre.

Com a colaboração das turmas 7ºA; 7ºB; 7ºC; 8ºA; 8ºB; 8ºC; 8ºD; 9ºA; 9ºC; 9ºE; 11ºA;
11ºB; 11ºC; 11ºD; 11ºE.
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