
Atividade “Chá com Letras – Musical” 

 

No dia 3 de março de 2017, pelas 20 horas, foi realizada mais uma edição da 

atividade “Chá com Letras – Musical” na Escola Básica e Secundária de Velas. Desta vez, 

a atividade desenvolveu-se em torno do modo lírico, em parceria com os professores da 

turma C do 11º ano, do curso profissional de Animador Sociocultural e da professora do 

4º ano, turma 1. Teve também a participação de um cantor convidado, José Maria Ávila, 

no intuito de dar a conhecer poemas de autores portugueses e de tornar esta noite mais 

animada. 

Para a concretização desta atividade, a Biblioteca foi decorada com um estendal 

de poesia. Foi, ainda, preparado um pequeno livro, entregue a todos os presentes, onde 

constavam alguns poemas que fizeram parte do reportório do cantor e, assim, todos 

tiveram oportunidade de o acompanhar.  

 A sessão teve início com os alunos do 4º ano turma 1 que fizeram o reconto de 

três histórias; “Eu juro que vi um dinossauro”, “Os Mínimos”, e” As galinhas faladoras”. 

Esta participação foi muito interessante, uma vez que os alunos conseguiram cativar a 

plateia com a sua graciosidade e à vontade. 

Seguidamente os alunos do curso de Animador Sociocultural apresentaram a 

fábula “A Cigarra e a Formiga”, com uma parte cantada em francês, um poema em 

alemão e um teatro legendado da canção ”Passo de Passo” de João Pedro Pais.   

Por último, o cantor José Maria Ávila animou o serão interpretando alguns 

poemas de autores conhecidos. Esta atuação foi uma mais-valia para a atividade, pois 

contribuiu para a participação de todos, desde os mais novos aos mais velhos, tornando, 

deste modo, um convívio agradável e uma noite em que a poesia e a música se fundiram 

criando momentos inesquecíveis de comunhão cultural intergeracional. 

O desempenho de todos os alunos foi, mais uma vez, notável, como se pode 

verificar pelas opiniões deixadas no final da atividade, onde referem a evolução dos 

mesmos. 

Tal como em edições anteriores, esta atividade teve uma grande afluência e as 

opiniões foram muito gratificantes, solicitando que a atividade se mantenha e seja mais 

frequente.  

 

 

 

 

 



 

  
Mesa da entrada Panorâmica da biblioteca 

  
“Eu juro que vi um dinossauro” “Os Mínimos”, 

  
” As galinhas faladoras”. Declamação do poema “Imagine” 



 
 

Declamação do poema “Engel” A Cigarra e a Formiga 

 
 

Os convidados especiais… A Cigarra e a Formiga 

  
José Maria Ávila Cantores e bailarinos espontâneos 



  

Cantores e bailarinos espontâneos Cantores e bailarinos espontâneos 

 

 

 

 


