
PROPOSTA DE TRABALHO COM O POEMA “XADREZ”1, DE CAPPARELLI E GRUSZYNSKI, NA 

FORMA IMPRESSA E NA FORMA DIGITAL 

 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO TEMPO 
APROXIMADO 

RECURSO 

Atividade 
introdutória 

O professor pode iniciar o econtro com 
algumas perguntas motivadoras, tais como: 
Vocês sabem o que é xadrez? 
Como se joga? 
Quem seria capaz de desenhar um tabuleiro 
de xadrez no quadro? 
 
É possível, também como motivação, levar 
um tabuleiro de xadrez para a turma. 

15 min QUADRO 

Leitura 
compreensiva e 
interpretativa  
de poema 
Xadrez 

O professor pede que os alunos abram o 
livro na página 15 e solicita que os alunos 
explorem um pouco o poema visual a partir 
das seguintes perguntas norteadoras: 
Existe semelhança entre o poema e o 
xadrez?  
Quais as cores do tabuleiro? 
Quais palavras podem ser encontradas 
dentro tabuleiro? 
É possível formar outras palavras? Quais? 
Por que há uma letra fora do tabuleiro? 
 

15 min LIVRO 

Atividade escrita Os alunos recebem uma folha com o 
desenho de um tabuleiro de xadrez e 
devem escrever todas as palavras que 
conseguirem formar a partir das letras 
disponíveis no poema 

20 min FOLHA 
COM 
TABULEIRO 
DE XADREZ 
(em anexo) 

Interação com o 
poema digital 
(Poema xadrez) 

O professor conduz os alunos para a sala de 
computação e solicita que abram a página 
http://www.ciberpoesia.com.br/ e 
interajam com o poema Xadrez em sua 
versão digital 

20 min Página da 
internet 

Leitura 
compreensiva e 
interpretativa  
de poema digital 

As seguintes perguntas norteadoras 
poderão auxiliar a leitura e a interpretação 
do poema: 
Existe semelhança entre o poema impresso 
e o digital?  
Quais as principais diferenças? 
É possível formar palavras também no 
tabuleiro digital? 
De qual dos dois poemas vocês mais 
gostaram? 

15min  

Atividade escrita O professor solicita que eles criem novas 
palavras em um tabuleiro de xadrescriado 
em excel. Eventualmente, os alunos 

15 min  
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também poderão brincar com as cores do 
tabuleiro. 

 

 

FOLHA COM TABULEIRO DE XADREZ 

 

    

     

 

 

   

     

     

   

 

 

     

 


