6 DE OUTUBRO DE 2021

VISITA ÀS RUÍNAS DE MILREU
Reportagem realizada pelos alunos Hernani Pina, Gonçalo Valente, Maria Luísa Guerreiro e Pedro
Jesus do 8ºA da Escola Poeta Emiliano da Costa

No dia 28 de setembro de 2021 a
turma 8ºA da Escola Poeta Emiliano
da Costa foi às Ruínas de Milreu ouvir
poemas, músicas, histórias
interpretadas e narradas pelos
apresentadores Tânia Silva e Afonso
Dias. Achamos que eles têm
experiência com os alunos e
souberam tornar a atividade mais
engraçada e interessante.
Os poemas eram sobre o Romanceiro
e os alunos pareceram interessados.
As lendas e poemas foram ditos com
sotaque algarvio e, para tornar mais
interessante a sessão, acrescentaram
música.
Ruínas de Milreu, um espaço agradável
Achamos que foi bem pensado escolherem o espaço das Ruínas de Milreu por ser
um espaço calmo e agradável, por ser um espaço histórico e ser ao ar livre, pois,
com esta pandemia, foi bom os alunos poderem ver e ouvir num espaço livre e
verde.
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Entrevista à professora acompanhante
Repórteres - Olá boa tarde vamos começar a nossa entrevista eu sou a Maria
Guerreiro, eu sou o Gonçalo Valente, eu sou o Hernani Pina e eu sou o Pedro
Jesus.
Gonçalo - O que achou da visita às Ruínas de Milreu ?
Professora - Achei a visita muito interessante por dois motivos pelo facto de já
podermos andar na rua à vontade com os alunos e porque foi uma
sessão de poesia e ainda por cima declamada e cantada.
Maria - Achou a visita interessante ?
Professora- Sim para já por ser num espaço como as Ruínas de Milreu que é
um espaço histórico e por ser poesia e por estar um belo dia.
Pedro - O que achou dos apresentadores?
Professora - A Tania Silva tem uma energia e é muito expressiva nos
sentimentos que transmite e o Afonso Dias é um poço de cultura e sabedoria.
Hernani - Acha que os poemas foram adequados para a nossa idade ?
Professora- Sim, porque um dos temas principais foi o amor e quem não
pensa no amor? É um sentimento de que todos gostamos e depois achei
interessante que em alguns momentos falavam sobre os momentos históricos.
Repórteres - Obrigada.
Os temas mais tratados nesta sessão de poesia nas Ruínas de Milreu foram o
amor, a felicidade e a alegria e gostamos muito de fazer esta reportagem
porque os apresentadores tinham experiência e souberam cativar os alunos.
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