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O Poe\Art com esta denominação é um experimental resgatado pelo autor Maurício de Oliveira
podendo ser encontrado no site: www.recantodasletras.com.br onde as composições, poesias,
contos, prosas, mensagens, etc. Podem ser integradas “as imagens falam por si próprias”.
Este é um processo criativo existente há muito tempo, nas décadas de 60 e 70 era usado nas escolas
chamadas como: “cartinhas enigmáticas” ou “redação em vista a uma imagem”.
O incentivo a literatura e a criatividade infantil é o objetivo essencial desta primeira antologia.
Existem três maneiras de fazer o POE\ART.
CONSTRUÇÃO – INTERPRETAÇÃO – INTEGRAÇÃO.

Construção: É a construção de um texto como poesia, estória ou mensagem com o uso de imagens.
Interpretação: É a interpretação de uma imagem ou fotografia descrevendo a inspiração oferecida.
Integração: É integração do texto na imagem, classificar como POE\ART fica a critério particular.
Regras do POE\ART Construção.
Título (obrigatório).
Imagem principal (opcional).
Composição de letras e imagens (obrigatório).
Inserir algarismos ou símbolos (opcional).
“Amor”

Ela

pela rua do meu

De repente para

e diz: Te amo mamãe.

POE\ART Sem formatação.
As mesmas regras acima com o diferencial de no lugar de inserir imagens deixar a palavra em
negrito ou entre “aspas” que o idealizador construirá.
Exemplo: POE\ART CONSTRUÇÃO.
Amor
Ela “corre” pela rua do meu “coração”,
De repente para “fecha os olhos" e diz: Te amo mamãe.
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POE\ART INTERPRETAÇÃO.

A Chuva

Espero o meu amor na chuva
Não me incomoda o tempo
Nem horas ou quando vai chegar
Sei que ele vem e para ficar.
POE\ART: INTEGRAÇÃO.
Perfeição

O POE\ART é uma evolução contínua, não existe limites para suas criações.
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Antologia POE\ART Infantil.
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BELEZA

e

fazem meu

puro encanto.
(Pássaros e flores fazem meu jardim puro encanto)
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ENTARDECER

Cai à

envolta em

retornam ao

(Cai à tarde envolta em luz, pássaros retornam ao ninho)
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CHUVA

no

embala meu

canta uma

(Chuva no telhado embala meu sono, canta uma canção)

HLUNA
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ERA UMA VEZ
(Poe\Art Interpretação)

Era uma vez...
Um mundo encantado
Fadas pra todo lado
Leitura com fluidez...

PALAVRAS

Letras são como pássaros
Voam em nossos pensamentos
Formam lindas palavras
Da alma são alimentos.
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BELEZA

A ditadura da beleza
Alcançou o mundo animal
São uma verdadeira boniteza
Esses cachorrinhos, que legal!

PAPAI NOEL DE CHUPETA

Papai Noel de chupeta
Isto realmente pode?
Canta: Boi da Cara Preta
Balança o berço, sacode.

FERNANDA XEREZ
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O LOBO
(Poe/Art Contos)

Era uma vez... Um

muito mau.

Implicava sempre com os três porquinhos.

Num dia se escondeu na

Mas, foi visto pelo

Com a espingarda deu-lhe um susto.
Nunca mais os bichos viram o malvado.

E todos foram

para sempre.
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ERA DEZEMBRO...

Clarinha estava muito

Enfeitou a

Colocou muitas

Pinhas, um lindo

E muitas

coloridas.
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PIMPÃO...

É um belo

de pau

De uma

sapeca

Que o deixou na beira do

E se a

não o salvasse

Tinha virado

ISABEL RAMOS
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PATO FEIO OU MARRECO?

Quem cuidará deste

feio?

- Eu não! Disse o

-Eu não! Disse a

Eu não! Disse o

O cisne não perde o desfile.
A cegonha entrega as encomendas.
O urubu tem que cuidar da limpeza.

- Eu sim! Disse a dona
Tenho 6 lindos patinhos.
Posso cuidar de mais um!
Um belo e

marrequinho!

Moral da história: O pato era feio e rejeitado, porque era um pato feio... Pois não era pato, era um
lindo Marreco.
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MEU PEQUENO GATO

Eu tenho um pequeno

Um estranho e

gato.

Que eu chamo de
Por quê? Não sei!

Sei que não come

Mas ama comer

Adora comer

e não mia quando tem fome!

Assim diz a tia CELESTE! Por isso esse gato não cresce!
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VAQUINHA MODERNA

A vaquinha holandesa de bolas

Sumiu da

ela sempre some.

Mas voltar... Ela sempre volta.

E voltou, só que diferente. Em vez de bolas pretas

Agora vestia listas zebradas sobre a pele.

Oh! Estranharam todos!

- Uma vaquinha holandesa zebrada?

- Não, é que foi a

E lá a moda é essa agora.

ALKAS
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ORAÇÃO

A oração da

Sensibiliza o

rude de sentimentos.

O REI DA SELVA
(Poe\Art Interpretação)

Que belo animal sou,
Dizem que sou o Rei dos animais.
Sou forte, grande e tenho amizade pelas crianças.
Mas cuidado não cheguem perto de mim.
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PONTUAÇÃO

Porque tantas perguntas em nossa vida?

As exclamações são mais importantes

Só não podemos colocar

Pois as reticências nos fazem continuar.

ZEMARY
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NENÉM TÁ COM SONINHO

Mamãe eu quero minha

Minha

tá roncando.

Depois de

Neném vai dormir na

Porque meus

E assim vou sonhar com os

Ah! Que gostoso

estão se fechando.
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AQUARELA
(Poe\Art Interpretação)

Minha vida é como uma aquarela, pois meu mudo é multicor,
Gosto de pintar em qualquer lugar, porque sou pintor da alegria!
Tinta guache e água já são o bastante, desenho sonhos e fantasia!

BOM E MELHOR

faz bem,

melhor ainda.
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BRINCADEIRA DE CRIANÇA

De todas as

que gosto,

A melhor pra mim é

Dou

e giros no ar,

Como é bom

Com os amigos

De todas as “brincadeiras” que gosto,
A melhor é “pular corda”.
Dou “saltos” e giros no ar,
Como é bom “correr livre”
Com meus amigos “brincar”.

LETI RIBEIRO
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PASSOS DADOS

UM
DOIS
UM-DOIS
TRÊS
PASSOS
PRIMEIROS DADOS
AU-AU

AH! LATA DE LEITE
UH! LEITE DA LATA
PELA METADE
O CÃO LATE

PARDAIS CARDEAIS

1.
PARDAL

EM

CANTO

CARDEAL

PISQUE-PAGUE

PEIXE ARISCO
OLHAR FIXO
ISCO E
PISCO

HENRIQUE PITT
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A GALINHA E A RAPOSINHA

Có... Có... Có... Lá vem à

carijó

Atrás do

Içando suas

que se perdeu...

có... Có... Có... Que dó!

Achou seu

e debaixo

se escondeu...

Feliz da vida, pois temia a

Que não podia ver um

Sem pena da

que comia

que sofria sozinha

Dessa vez ficou a

sem alegria.

Có... Có... Có... Lá vem a galinha caricó
Atrás do pintinho que se perdeu...
Içando suas asas có... Có... Có... Que dó!
Achou seu filho e debaixo dela se escondeu.
Feliz da vida, pois temia a raposinha
Que não podia ver um pintinho que comia
Sem pena da galinha que sofria sozinha
Dessa vez ficou a raposinha sem alegria.
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CONSOLO DE CRIANÇA

O choro de uma

pede consolo...

Leitinho na

A

para beber,

para acalmar e não chorar

A cantiga de ninar para dormir no

O choro de uma criança pede consolo...
Leitinho na mamadeira para beber,
A chupeta para acalmar e não chorar
A cantiga de ninar para dormir no colo!

!
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FLORZINHA
Poe/arte interpretação

Era noite de lua cheia...
Corria tudo bem...
Quando então faltou energia
Ficou apenas o clarão da lua.
Florzinha era uma menina
Muito medrosa e se pôs chorosa!
Devido ao negrume da noite
Passou a imaginar coisas...
Pensava que o bicho papão
Iria lhe pegar, na visão dela
Ele era feio tinha o nariz grande,
Uma boca vermelha e orelhas peludas.
Gritava florzinha mamãe o bicho vai me pegar!
Sua mãe correu, mas não viu nenhum bicho,
Nesse instante chegou à energia
Para a alegria de florzinha!
Aff! Será que sonhei ou imaginei?...
Sorriu aliviada e foi tentar
Dormir ainda espantada!

MARY JUN
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APRENDENDO

Brinco de

já sei

E escrever e ajudo a coleguinha para o tema bem fazer.

Nossa

é bem animada

Ea

Ela até dá

E não reclama do

tem orgulho
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ACALANTO

Não chora

bonita!

Deixa-me arrumar teu laço de
Minha criança amada.
Afasta a tristeza de teu rosto.
A vida é bela, creia minha pequena

E nada justifica teu desgosto.
Olha os,

Também têm suas penas

Mas vivem a

com seu voar
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DESABROCHAR

Nem sempre fui assim esta bela

Houve tempo em que rastejei pelo

Alimentava-me de folhas,

Pois era apenas uma

MADAGLOR DE OLIVEIRA
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