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Para a 4ª prova do passatempo um clube pela terra, os Cientistas em
Metamorfose adoptaram o seguinte procedimento:
- Depois de terem analisado o poema “paisagem”, de Sophia de
Mello Breyner Andresen, os alunos partilharam com os colegas a sua
ideia de paisagem favorita (riachos e cascatas, montanhas cobertas
de neve, uma extensa planície florida, o pôr-do-sol na praia, etc.);
- Depois dessa partilha, surgiu a necessidade de mostrar, de facto, a
paisagem idealizada por cada um. Deste modo, os alunos tiraram
(ou trouxeram) fotografias, elaboraram desenhos, construíram
maquetes…
- Com a colaboração da disciplina de Língua Portuguesa, os alunos
elaboraram textos que servissem de legenda às suas paisagens.
- Dado o elevado número de fotos reunidas, resolvemos também
ilustrar o poema “Paisagem”, que foi a fonte de inspiração para o
nosso trabalho.

Esperamos que o trabalho não peque por ser muito extenso…

Eis o resultado:



Vejam só como são grandes,
Bonitas, embora rochosas.
A minha paisagem favorita, 
É a paisagem montanhosa!



As montanhas são imponentes,
São relevos da Natureza.
E não há dúvida de que a neve,
Acentua  a sua beleza.



Coelhinhos a saltar,
Gatinhos a brincar,
De todos os animais,
Nós devemos cuidar.



És bonito quando nasces,
E quando te pões também.
E para que saibas que és único:
Como tu, não há ninguém!



Como embeleza a paisagem,
Este belo cavalinho.
Que como todos os animais,
Merece amor e carinho!



A cascata é fascinante,
Corre, corre, sem parar.
E é tanta a água que leva,
Que dava para encher um mar.



A relva verde e o céu azul,
Com as nuvens a flutuar,
Esta árvore não está só, 
É uma árvore de um pomar!



O que queremos dizer agora,
É que há muito aprendemos uma lição.
Devemos tratar peixes, aves, mamíferos…
Como se fossem nossos irmãos.



Uma seara dourada,
É aquilo que aqui vejo,
Mas que lindas paisagens,
Tem o nosso Alentejo!.



A comer sem parar,
E mais logo a cavalgar,
Com as crinas a voar,
Hei-de abraçar-te ao luar…



Por um campo com flores,
Eu me apaixonei.
E à mãe Natureza,
Todos os dias agradecerei.



Na ondas desta areia,
Vou brincar sem parar.
É para que saibas, amor,
Que há ondas sem ser no mar!



Há locais na Natureza 
Que são uma verdadeira proeza,
Não há limite para a sua beleza,
Não a queremos arruinar, com certeza…



Sophia de Mello Breyner Andresen

PAISAGEM



Passavam pelo ar aves repentinas,
O cheiro da terra era fundo e amargo,



E ao longe as cavalgadas do mar largo



Sacudiam na areia as suas crinas.



Era o céu azul, o campo verde, a terra escura,



Era a carne das árvores elástica e dura,



Eram as gotas de sangue da resina



E as folhas em que a luz se descombina



Eram os caminhos num ir lento,



Eram as mãos profundas do vento



Era o livre e luminoso chamamento



Da asa dos espaços fugitiva.



Eram os pinheirais onde o céu poisa,



Era o peso e era a cor de cada coisa,

A sua quietude, secretamente viva,
E a sua exalação afirmativa.



Era a verdade e a força do mar largo,
Cuja voz, quando se quebra, sobe



.

Era o regresso sem fim e a claridade
Das praias onde a direito o vento corre
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Fim


