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Se, depois de eu morrer...Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia,Não há nada mais simples.Tem só duas
datas --- a da minha nascença e a da minha morte.Entre uma e outra todos os dias são meus.Sou fácil de definir.Vi como um
danado.Amei as coisas sem setimentalidade nenhuma.Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei.Mesmo
ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver.Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das
outras;Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento.Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas
iguais.Um dia deu-me o sono como a qualquer criança.Fechei os olhos e dormi.
Além disso fui o único poeta
da Natureza.
Alberto Caeiro&nbsp;Quer se goste de poesia, quer não se goste, já todos ouvimos falar de
Fernando Pessoa. Este poeta português era uma figura solitária mas que se dividia em muitos.&nbsp;Esta Webquest pretende
tra&#1195;ar o percuso deste poeta, explorando vida e obra. Para tal deves acompanhar o nosso amigoAlberto Caeiro que precisa
da tua ajuda na busca da sua identidade.Ao vasculhares a vida de Albero Caeiro irás descobrir segredos de Fernando Pessoa,
encontrar semelhan&#1195;as e diferen&#1195;as com outros poetas.Atreve-te! Não tenhas medo de procurar em cantos
escondidos e revelar segredos e facetas que até agora ninguém conhecia.Será certamente uma aventura inesquecível….

Fernando Pessoa teve uma vida muito atribulada. Com tantas personalidades, maneiras de estar ou pensar é muito comum que a
confusão surja e já não se saiba quem é quem, como no caso de Caeiro que precisa da tua ajuda. Para ajudá-lo a encontrar-se
deves pesquisar sobre a vida e obra de Fernando Pessoa e os seus heterónimos.O desafio que te é lan&#1195;ado é que, partindo
do pedido de Alberto Caeiro, ajudes os teus colegas a entender e conhecer mais sobre um dos mais mediáticos poetas
portugueses.No final desta webquest pretende-se que :Consigas distinguir os vários heterónimos e caraterizá-losUtilizar as várias
ferramentas disponíveisEscrever uma carta formalSejas capaz de apresentar o teu trabalho perante a turmaNão te esque&#1195;as
de te divertir enquanto percorres todas as etapas deste desafio!!!&nbsp;&nbsp;

Nao é fácil entender alguém como o Fernando Pessoa.Tarefa 0 -Tendo como ponto de partida e os conceitos chave acima
apresentados deves, antes de mais nada, criar a tua própria opiniao sobre o poeta.Imagina como é que ele era e desenha-o.Deves
desenhar o Fernando Caeiro como o imaginas em diversas situacoes da sua vida. No final podes criar um video com os teus
desenhos, utilizando a ferramenta http://www.picturetrail.com/&nbsp;.Tarefa 1- Pesquisa sobre o Fernando Pessoa, obra e
vida.Utiliza a web para descobrires mais sobre o poeta e os seus heterónimos. Podes consultar os sites sugeridos mas também
podes procurar outras
fontes.SITES:http://www.prof2000.pt/users/jsafonso/port/pessoa_orto.htmhttp://www.notapositiva.com/trab_estudantes/trab_estudante
s/portugues/portugues_trabalhos/fernpessoa.htmExplora também o documentário, que encontras em anexo.Tarefa 1.1- Após
concluires a tua pesquisa, apresenta os resultados no teu blog. (Se nao tiveres nenhum, podes criar em http://edublogs.org/) Deves
utilizar o googlemaps para marcar os sítios onde o poeta passou.&nbsp;Tarefa 2- Escolhe um poema de cada um dos heterónimos e
do próprio escritor e tenta entende-los. Imagina que tu mesmo os escreveste e o que sentiste nesse momento. Anota as tuas ideias
utilizando a ferramenta http://worditout.com/&nbsp;.Tarefa 3- Agora que já conheces um pouco mais sobre a obra e vida de
Fernando Pessoa tenta explicar a &nbsp;existencia dos vários eus.Para te ajudar nesta tarefa deves criar uma página no facebook
para cada um dos heterónimos e criar um profil completo, definindo as características de cada um.Tarefa 3.1- Uma vez que só iniciaste
este estudo por causa do pedido de ajuda de Alberto Caeiro, escreve uma carta ao mesmo onde relatas&nbsp; todas as tuas

descobertas .Tarefa 4- Apresenta o trabalho na aula. Deves ser original e apresentar todas as conclusoes a que chegaste .

&nbsp;O trabalho será avaliado tendo em conta a seguinte cota&#1195;ão:Trabalho de pesquisa:35 %Apresenta&#1195;ão e
domínio do tema : 40%Trabalho escrito:15%Originalidade na apresenta&#1195;ão: 10%&nbsp;
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Parabéns! Chegaste ao final de um desafio nada fácil.Deves estar orgulhoso de ti porque ajudaste o Alberto Caeiro a encontrar-se
a si mesmo e isso&nbsp;&nbsp; foi uma aventura muito atribulada.&nbsp;Certamente aprendeste muito sobre o Fernando Pessoa e
quem sabe, talvez também tenhas aprendido a gostar dos poemas fantásticos que ele escreveu e tenhas ficado com vontade de
conhecer mais ou talvez tenhas ficado curioso para conhecer mais profundamente outro dos fantásticos escritores da Língua
Portuguesa.&nbsp;

Sempre que se estuda algo novo, abrem-se novas portas ao nosso conhecimento.Esta webquest foi uma tentativa (bem conseguida,
espero eu) de motivar e divertir os alunos enquanto fazem um trabalho de pesquisa. As tarefas pedidas&nbsp; baseiam-se numa
mistura de ferramentas conhecidas e outras que o aluno vai utilizar pela primeira vez.Esta webquest deverá ser feita em trabalho de
pares e ocupará duas aulas, uma para introduzir a tarefa e outra para que os alunos apresentem os resultados.&nbsp;O trabalho de
pesquisa e prepara&#1195;ão deverá ser feito como trabalho de casa.&nbsp;
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