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Começámos o ano com pouca neve e já 
derreteu. Os dias estão maiores e o inverno 
não tarda já passou. Como sabem, o ano na 
escola é marcado pelas estações: tempo de 
brincar na neve, tempo de brincar na rua, 
tempo de brincar recolhido porque a chuva é 
muita. 

Durante estes meses de inverno não temos 
estado parados. Temos trabalhado para 
melhorar o ensino do português em várias 
frentes e é deste trabalho que vos queremos 
falar na nossa Newsletter. 

Tivemos escritores portugueses convidados 
nas nossas aulas. Tivemos cientistas, 
também portugueses, a falar com os nossos 
alunos. Os nossos professores fizeram 
formação para atualizarem os seus métodos 
ao que a investigação nos vai ensinando 
sobre a aprendizagem da língua. 

Os alunos aprenderam a pesquisar tradições 
carnavalescas portuguesas e a compará-las 
com as de outros países. 

Todas estas atividades têm um denominador 
comum: conseguir que os alunos falem mais 
e melhor português.


Os nossos alunos falam português neste 
contexto em que vivem: criados por famílias 
cuja cultura é a portuguesa e rodeados de 
a m i g o s b r i t â n i c o s o u d e o u t r a s 
n a c i o n a l i d a d e s . Q u e r e m o s q u e 
compreendam de onde vêm a nossa língua e 
a nossa cultura. Queremos que aprendam, 
desde pequenos, a fazer perguntas, a tentar 
perceber as diferenças e as semelhanças, 
para que cresçam sem preconceitos, sem 
juízos de valor infundados. Não há línguas 
melhores do que outras. Uma criança 
bilingue pode sentir-se a crescer em duas 
casas: uma é a casa da avó, onde há sempre 
mimos à espera, e a outra é a sua casa, a 
que ajuda a construir. Nós, os crescidos, 
podemos ajudá-los a fazer bonecos de neve, 
mas também devemos mostrar-lhes que as 
nossas línguas são aquelas em que nos 
s e n t i m o s e m c a s a , c o n f o r t á v e i s e 
protegidos.

E não se esqueçam: as inscrições para as 
aulas de português estão abertas até abril. 
Garantam uma vaga!


Imagem do Native Scientist: quadro preenchido pelos alunos de Jersey 

EDITORIAL

Sabem o que andamos a fazer?
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Quatro cientistas da associação Native Scien-
tist, sediada em Londres, estiveram em Jer-
sey, no passado dia 7 de fevereiro 2015. Esta 
foi uma iniciativa muito bem recebida por pais, 
alunos, professoras, coordenadora do EAL 
em Jersey e pela coordenadora do ensino de 
EPE no Reino Unido.

As cientistas trabalharam com cerca de 97 
alunos provenientes das escolas de Bel Roy-
al, Springfield e Rouge Bouillon. Todos estes 
alunos frequentam as aulas de língua por-
tuguesa do Camões, I.P., naquelas escolas 
primárias. Foi um sábado dedicado à ciência 
em Português: todas as crianças tiveram a 
oportunidade de participar nas quatro demon-
strações científicas promovidas.
Os alunos mantiveram um entusiasmo e cu-
riosidade contagiantes no desenrolar de cada 
uma das atividades e puderam comunicar e 
aprender novos conceitos em português, num 
contexto diferente daquele que é o seu 
dia a dia.
Eventos destes têm grandes vantagens, ape-
sar dos custos envolvidos. Esta é uma forma 
de promover a língua, estimular os alunos e 
dar-lhes a oportunidade de poderem ver o 
mundo de uma forma mais abrangente. Em 
Jersey, é menos frequente haver atividades 
deste teor, dado que implica sempre a viagem 
e estada na pequena ilha do Canal. No entan-
to, a Educação de Jersey comparticipou as 
despesas, em conjunto com o Camões, I.P., 
num gesto que corrobora a boa colaboração e 
o apoio que têm sido dados ao ensino do Por-
tuguês na ilha.
A resposta das crianças foi extremamente 
positiva e muitas pediram que as cientistas 
voltassem. Em nome de todos, agradeço o 
trabalho e dedicação que as cientistas nos 
ofereceram!

P r o f e s s o r a 
Graça Ramos, 
Ensino de Por-
tuguês - Jersey

APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Os cientistas foram à escola… a Jersey
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Os alunos comentaram:

“A experiência do olho foi muito fixe!” James Marques e 
Lee de Jesus 
“Nós usámos os óculos das cientistas para nos prote-
germos.” Paulo Ribeiro 
“Aprendi sobre factos que eu não sabia. O ferro fluído foi 
descoberto por acidente. “Francisco Fernandes 
“Eu aprendi que as bactérias boas partem a comida que 
nós comemos.” Paulo Ribeiro 
“Eu aprendi que as bactérias boas matam as más e nós 
ficamos bem”Letícia Friezas 
As bactérias más podem fazer mal ao nosso corpo e não 
podem ajudar.” Beatriz de Andrade 
“Eu aprendi que as bactérias más nos tornam gordos.” 
Lara Marques 
“ O nosso sangue não é azul, é vermelho.” Ana Ferreira 
 “ Eu aprendi que o ferro fluído é o único íman líquido” 
Letícia Friezas

“Eu aprendi que quando caímos há barreiras que não 
nos deixam perder muito sangue. “ Natasha Melo
“As pessoas têm cinco litros de sangue no corpo. 
“Emília de Abreu
“Há bactérias boas e más”. Daniela Calaça
“O olho tem uma gelatina que nos deixa ver. “ 
Naomee Andrade
“Só há um íman líquido no planeta e chama-se fer-
rofluído. “ Daniel Correa e Raquel Olim
“As crianças só têm 3 litros de sangue.” José Tiago 
Vidinha
“As únicas pessoas que têm o ferrofluído são as cien-
tistas no seu laboratório. “ Mickael Pestana
“Aprendi que há bactérias de tipos diferentes. “ Sylvia 
Fernandes
“Só existe um íman que é líquido. “ Mariana Pereira
“As bactérias boas são azuis e as bactérias más são 
vermelhas.” António Vieira
“Alguns tecidos podem-se regenerar. Turma de Bel 
Royal
“A nossa experiência preferida foi a do ferrofluído.” 
Lee Jardim e Tiago Reis
“Nós gostamos da experiência sobre o olho.” Sylvia 
Fernandes e Mariana Pereira

“Eu	  aprendi	  que	  há	  bactérias	  boas	  e	  más.	  Não	  foi	  há	  muitos	  anos	  que	  os	  
cien:stas	  descobriram	  que	  existem	  bactérias	  boas.	  “	  Diana	  Casegas	  
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Ricardo Marques é um jovem poeta português 
que vive em Londres. O Ricardo aceitou o 
nosso desafio e já visitou várias escolas em que 
ensinamos português. Falou aos alunos do que 
é a poesia para quem lê e para quem a escreve. 
E mostrou-lhes que também eles sabem 
escrever poesia visual. A foto reportagem é da 
autoria do professor Carlos Xastre, que teve o 
benefício de contar com a visita do Ricardo 
Marques em janeiro. O professor escolheu e 
comentou alguns momentos significativos da 
sessão de e sobre poesia com os alunos de St. 
Thomas More Language College. 

 

Beatriz Roxo a começar o seu poema visual. Ao fundo, 
Beatriz Machado. 

Ronaldo	  concentrado	  na	  sua	  tarefa.	  

A equipa: Vera dos Santos, Beatriz Machado e Diana 
Domingues mostram o seu trabalho.  

Ricardo	  Marques,	  Rodrigo	  Figueiredo,	  Diogo	  Fer-‐
nandes	  e	  o	  professor	  Carlos	  Xastre.	  	  
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PLANO DE INCENTIVO À LEITURA

Aprender poesia com o poeta



THE PATH OF TIME


Always try to bring the past

into all you do, even if you have evolved

in the only possible direction:

Life abides neither delays nor jerky

advances, the striking of the seconds being

its most visible face. Try to remember the trees

you planted on someone’s life, the lines

where your heart got lost, and those

you sensibly drew with your hand,

emulating the first gesture of creation. 
Remember

the faces you kissed, the planes you took,

the smiles and tears you shed. But more 
importantly,

having it all neat and tidy within memory’s fickle 
space,

remember the decisions and the gifts

which allowed you to escape our daily death,

that which has always awaited you when you 
least

expected in some time-oblivious corner.


By Ricardo Marques,

Translated from the Portuguese by Ana Hudson


A apresentação do trabalho aos colegas. 


Beatriz Roxo lê um poema de Ricardo Mar-
ques.  

Os poemas dos alunos:  
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O direito ao bilinguismo? 

Este artigo resulta de conversas recentes que 
tive com outros terapeutas da fala e da lamen-
tável assunção de que ainda há, hoje em dia, 
patologistas que defendem o monolinguismo 
em crianças menores, especialmente em cri-
anças com atrasos na linguagem e/ou no de-
senvolvimento. Não deveria ser necessário 
referir a enorme quantidade de literatura 
disponível acerca da importância da língua 
materna, mas vou reiterar que os benefícios 
esmagadores do bilinguismo, o uso da língua 
materna e a intervenção bilingue são repeti-
damente enfatizados na literatura atual por 
investigadores dedicados e especialistas, em 
qualquer lugar do mundo. 

Suponhamos que estes estudos eram omis-
sos no que diz respeito ao uso da língua ma-
terna. Ainda assim, deveria prosseguir sem 
referir que as pessoas mais influentes na vida 
de crianças com atraso no desenvolvimento 
da linguagem são os seus pais e familiares, 
que os amam incondicionalmente e que se 
esforçam para lhes dar a melhor qualidade de 
vida, apesar dos desafios que possam encon-
trar. É por isso que é tão desconcertante, ao 
lidarem com famílias bilingues e crianças com 
atrasos no desenvolvimento da linguagem, 
especialmente as que têm graves atrasos, 
estes especialistas muitas vezes deitarem a 
perder a ferramenta mais importante que os 
pais possuem para facilitar a linguagem e o 
crescimento emocional e social dos seus fil-
hos – a língua materna! Repetidas vezes ou-
vimos a recomendação de terapeutas da fala 
para que os pais parem de falar na língua ma-
terna aos seus filhos, uma vez que a língua da 
comunidade é a língua de que precisam para 
serem bem sucedidos na escola e é dela que 
depende a sua integração. Todavia, a minha 
contestação reside no seguinte: como é que 
as crianças poderão aprender a funcionar na 
comunidade quando são incapazes de fun-
cionar nas suas próprias casas? Os terapeu-
tas da fala também defendem a sua posição 
relativamente à expressão “escolha uma lín-

gua” (ou mais frequentemente, “Escolha o In-
glês”), afirmando que estão a reduzir as ex-
igências linguísticas colocadas sobre a cri-
ança a fim de promover o crescimento da lin-
guagem. Mas, pelo contrário, estão a exacer-
bar essas exigências, tornando as crianças 
incapazes de comunicar com os parceiros de 
comunicação mais importantes e influentes 
que têm – os seus pais! 

Quando pais afetuosos seguem os conselhos 
bem intencionados, mas erróneos dos ter-
apeutas e param de usar a língua materna, 
infelizmente acreditam que a opinião do 
“profissional” é, de certeza, a melhor para o 
seu filho, aceitando-a humildemente, ainda 
que isso comprometa a dinâmica familiar.
Quando nós, profissionais, banimos a língua 
de origem da comunicação entre pais e 
família, comprometemos o seguinte: 

1. A capacidade para amar e cuidar dos 
nossos filhos da maneira que lhes é mais 
natural e confortável. A linguagem da afe-
tividade e do cuidado parental é, sem 
dúvida, a língua materna, sendo que, sem 
ela, forma-se um abismo na família, con-
tribuindo para o sofrimento de todos. 
(destacado nosso). 

2) A capacidade para ajudar os filhos a rela-
cionarem-se e a identificarem-se com a sua 
cultura minoritária e a cultivar relacionamentos 
com outros membros da família que não falam 
a língua maioritária. 

3) A sua capacidade para proporcionar acesso 
a uma linguagem com qualidade e consis-
tente, uma vez que estão a ser forçados a 
usar a língua da comunidade em que eles não 
são proficientes.
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ARTIGO DE DIVULGAÇÃO

Posso falar?* 
tradução livre do artigo Ana Paula G. Mumy, MS, CCC-SLP, setembro de 2011, Vol.1 2ª Ed.
Leia a versão original em inglês em www.thespeechstop.com

http://www.thespeechstop.com
http://www.thespeechstop.com


ARTIGO DE DIVULGAÇÃO

Como mãe, dei aos meus filhos uma educação bilingue e não consigo imaginá-los a 
conhecerem-me plenamente, sem saberem falar a minha língua nativa. A minha língua 
materna e cultura são uma parte inseparável de quem eu sou e, sem elas, os meus 
filhos perderiam parte da minha identidade. Não me consigo imaginar a ser despojada 
do privilégio de passar a minha língua e cultura para eles, mesmo que um deles 
tivesse um atraso no desenvolvimento da linguagem. Emigrei para os EUA há mais de 
20 anos e, até hoje, continua a ser estranho e anormal falar com os meus pais em in-
glês, embora eles já sejam fluentes. No entanto, demorou quase 10 anos para os 
meus pais atingirem este patamar. Por isso, se eles tivessem parado de comunicar na 
sua língua de origem, quando se mudaram para os EUA, hoje certamente seríamos 
como estranhos, devido a um período prolongado de comunicação interceptada. 

Enquanto nós, na qualidade de Terapeutas da Fala, continuarmos a fazer recomen-
dações prejudiciais, apesar da riqueza da pesquisa que está prontamente disponível 
para nos guiar na nossa tomada de decisões e recomendações posteriores, estamos, 
essencialmente, a negar e a desvalorizar o trabalho árduo de todos os investigadores 
e profissionais que têm tentado guiar-nos na direção certa, com base em resultados 
válidos e duplicados. 

Para além disso, fazer os pais escolher a língua inglesa é muitas vezes uma solução 
egoísta, que é fácil e conveniente para nós aquando da prestação de serviços de id-
iomas, uma solução com consequências prejudiciais a longo prazo que não ponder-
amos. A solução ideal seria encontrar ou criar meios alternativos de prestação de 
serviços linguísticos através de assistentes profissionais bilingues ou oferecer for-
mação aos pais, providenciando-lhes os recursos necessários para se tornarem parte 
integrante do processo de intervenção. Estas crianças e as suas famílias têm o direito 
ao seu bilinguismo!  

One never regrets knowing several languages but one can certainly regret not 
knowing enough. François Grosjean 

Foto: cortesia de Shutterstock 
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De 16 a 18 de fevereiro de 2015, os professores do Reino Unido e Ilhas do Canal participaram 
na formação organizada pela Coordenação de Ensino, este ano sobre a Compreensão e a Ex-
pressão Oral nos programas de EPE. 


O Professor Doutor João Veloso aceitou generosamente ministrar esta formação. Linguista de 
formação, professor do departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, concentrou a sua formação nos novos paradigmas de ensino das lín-
guas no que respeita à Compreensão e à Expressão Oral, domínios tradicionalmente negligen-
ciados no ensino da língua materna. 


Na formação, foram abordados aspetos como discriminação auditiva; exploração de recursos 
fónicos; variação fonética; precisão articulatória; adequação prosódica; expressividade e fluên-
cia; preparação, estruturação e apresentação do texto oral; avaliação das produções orais. 


Tempo valioso, este o da formação. Validámos uns percursos, contrariámos algumas tendên-
cias, confirmámos outras mas acima de tudo sentimo-nos mais apoiados no trabalho que de-
senvolvemos com os nossos alunos e mais seguros na qualidade desse mesmo trabalho. 
Também a esse nível, a presença do Professor João Veloso foi imprescindível. 


Volte sempre, Prof. João!


Metodologias nos programas de EPE – aplicação à 
Compreensão e à Expressão oral 

* 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Professor João Veloso: 
“Aos 6 meses, as crianças já distinguem os sons da sua língua, ou seja, distinguem os sons que interessam.” 
“As línguas funcionam como sistemas naturais: têm mecanismos para se preservarem da extinção”. 
“O discurso oral também está sujeito a regras e princípios objetivos e explícitos e, tal como a escrita, também pode ser formal.” 

Os pro
fessore

s de E
PE: 

“Perceb
i que o
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Ler em Português,  
em todas as idades  

Sugestões por 
Prof. Doutora Ana Margarida Ra-
mos, Universidade de Aveiro 

Sinopses por Teresa Dangerfield 
As sugestões de leitura que apresentamos 
sāo de obras para várias idades e níveis de 
proficiência linguística. Sozinhos ou em famí-
lia, que a leitura seja ao  gosto de cada um. 


LIVROS INFANTIS 

O meu avô 

Texto e ilustração de Catarina Sobral, Or-
feu Negro, 2014. 


Sinopse: 

Um livro que nos traz o quotidiano de um avô, 
narrado pela voz do seu neto, ao mesmo tempo 
que nos oferece uma reflexão sobre o conceito do 
tempo (a sua passagem e o que dele fazemos).


As diferenças e semelhanças das ações do dia a 
dia, interesses e personalidades das duas per-
sonagens (o avô e o Dr. Sebastião) cruzam-se e 
entrecruzam-se: ‘’O Avô acorda todos os dias às 
6 da manhã. O Dr. Sebastião acorda às 7… O 
meu Avô já teve uma loja de relógios. Agora tem 

bastante tempo. O Dr. Sebastião não é relojoeiro 
nem tem tempo a perder. O meu Avô tem aulas de 
alemão e aulas de pilates....’’


Ao mesmo tempo, é um livro cheio de referências 
artísticas, por exemplo a  Fernando Pessoa e Al-
mada Negreiros (“o meu avô escreve ridículas car-
tas de amor… durante horas a fio”), a Édouard 
Manet (“Faz vários piqueniques na relva, durante 
a semana… comme il faut”)


Veja mais em : 
https://vimeo.com/85937575 

Livro 
Clap 
de 

Madale-
na Matoso, Planeta Tangerina, 2014 

Sinopse: 

Trata-se de um objeto-livro, um projeto interativo 
feito inteiramente de papel.  Traz dentro muitos 
sons, do tamanho da voz de cada um. E deixa um 
desafio: imitar o som que lá está retratado, repro-
duzindo com mestria onomatopeias, numa trav-
essia de sons e movimento sem igual.


Por exemplo, encontramos dois lábios que aos 
descolar fazem “chuak chuak”; trememos com as 
batidas fortes num tambor – “bong bong; e, por 
fim, aplaudimos energicamente “clap clap clap”. 


�10

SUGESTÕES DE LEITURA



�11

Ninguém passa daqui! de Isabel Minhós 
Martins e Bernardo Carvalho, Planeta 
Tangerina, 2014 

Sinopse: 

Daqui Ninguém Passa! É a história de uma rev-
olução, que nos faz pensar em obediência e 
união de uma maneira divertida. 


O general Alcazar julga-se dono do livro e quer 
ser o herói da história. Como tal, não quer per-
sonagens nas páginas da direita, para poder en-
trar no livro quando lhe apetecer. Um guarda pa-
ciente informa a multidão disso mesmo.  E ago-
ra? Se ninguém pode passar para a página da 
direita, o que irá acontecer? Mas a  história 
reserva algumas surpresas ao dito general.


Como tudo isto acaba, terão que descobrir.


LIVROS JUVENIS 

Uma escuridão bonita 

Texto de Ondjaki e ilustração de António 
Jorge Gonçalves, Texto Editores, 

2013Sinopse: 

Dois jovens adolescentes 
estão numa varanda, em 
Luanda, a varanda da avó 
Dezanove, numa das 
noites em que falta a luz. 
(A história passa-se nos 
anos 80, quando a falta 
de luz era muito mais 
constante e gerava brin-
cadeiras entre os jovens).

Todo o livro é uma con-
versa cheia de afetos e 
ternuras, passada du-
rante essa escuridão. O 

jovem narrador puxa conversa com uma menina 
e pergunta-lhe:

“Tu não achas que as pessoas são uma coisa tão 
bonita?”

A menina não responde, só lhe faz ‘’uma festinha 
na mão, e ele descobre que se pode dizer coisas 
‘’sem ser com a voz de falar’’.

No meio da conversa e de silêncios, o jovem 
formula um pedido:  “Dá-me só um beijo…” “Não 
posso…”  “Porquê?” “Porque não tenho von-
tade.” A história continua, com conversas, silên-
cios, reflexões e os jovens ensaiam o seu 
primeiro beijo, que precisa de muitos ensaios, de 
muitos momentos de aproximação… até que 
acontece, na página 101.


Supergigante 
Texto de Ana Pessoa, ilustrações de 
Bernardo Carvalho  (Planeta Tangerina, 
2014) 
Sinopse:    
O discurso torrencial deste livro joga com a 
noção de presente, passado e futuro em paralelo 
com construções de identidade do personagem 
principal, Edgar, um rapaz que tenta lidar com a 
morte do avô e o primeiro beijo — factos ocorri-
dos no mesmo dia, que se torna ao mesmo tem-
po o mais triste e o mais feliz da sua vida. Edgar 
corre a toda a velocidade, e tropeça nas suas 
reflexões, nos almoços de família, nas gargal-
hadas dos ami- gos 
e nas longas 
conversas com 
Joana. À medi-
da que avança 
torna-se cada 
vez maior. É 
supergigante. 
Uma perda e a 
descoberta do 
amor cruzam-
se numa corrida 
inquieta de um 
a d o l e s c e n t e 
revoltado, con-
tra um mundo 
que parece não 
fazer sentido, mas que vai acabar numa toada de 
esperança, provando que “o fim é o princípio de 
outra coisa qualquer”.               
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SUGESTÕES DE LEITURA
Tudo é sempre outra coisa 

Texto de João Pedro Mésseder, ilustração de Rachel Caiano (Caminho, 2014) 

Sinopse 

Como se explica na contracapa, “a leitura deste livro pode 
começar por qualquer página. Mas, se se começar pelo princípio, 
descobre-se que há aqui alguém que gosta de ver o que há do out-
ro lado (…) Porque nem tudo é só o que parece ser”.  


Traz-nos uma a reflexão sobre o real e o imaginário e o sobre a 
subjetividade. Podemos pensar ou sentir, ler, ou ver, de uma 
maneira ou de outra. Há sempre o lado de cá e o lado de lá, o lado 
de cima e o lado de baixo. …podemos esperar uma resposta e de-
scobrir uma pergunta....Numa coisa, há sempre outra coisa. 

LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS 

O meu irmão 

Afonso Reis Cabral, Leya, 2014. Vencedor do prémio 
Leya 2014, por unanimidade. 

Este livro aborda, sem ceder a sentimentalismos, o tema sen-
sível da deficiência, através da relação entre dois irmãos, um 
deles deficiente mental, que têm de aprender a viver juntos.

Com a morte dos pais, Miguel, o filho de 40 anos que nasceu 
com síndrome de Down, precisa de alguém que cuide dele. É 
então que o irmão – um professor universitário divorciado e 
misantropo, apenas um ano mais velho que ele, decide tomar 
essa responsabilidade. Por isso muda de casa e de cidade, 
indo para uma aldeia isolada do interior de Portugal, com o 
intuito de manter  Miguel no seu ambiente.  Acredita também 
que a nova situação acabará por resgatá-lo da sua vida vazia e 
sem sentido, e redimi-lo da culpa por tantos anos de afasta-
mento. 

Porém, ocorrem problemas inesperados – e o maior de todos 
chama-se Luciana.

Assiste-se à rememoração da vida em comum destes dois ir-
mãos, incluindo um estranho episódio que ameaçou de forma 
dramática o seu relacionamento.
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Escrita 
Nível de competência: B1 – 7.º ano 
Professor Carlos Ferreira 
1. Repare com atenção nas imagens de celebrações do Carnaval em Portugal.


2. Veja os seguintes videos sobre o Carnaval em Portugal:

Carnaval de Torres Vedras 
https://www.bing.com/videos/search?q=carnaval+de+Torres+Vedras
+2013&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=carnaval+de+torres+vedras
+2013&sc=0-26&sp=-1&sk= - view=detail&mid=8C0F77C4FA83F58DE5DE8C0F77C4-
FA83F58DE5DE 

Carnaval de Ovar 
h t t p s : / / w w w . b i n g . c o m / v i d e o s / s e a r c h ? q = c a r n a v a l + d e + O v a r
+2013&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=carnaval+de+ovar+2013&sc=0-0&sp=-1&sk= 
- view=detail&mid=9FE2BC767FCC5204B3539FE2BC767FCC5204B353 

Carnaval de 1933 
https://www.bing.com/videos/search?q=carnaval+em+Torres
+Vedras&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=carnaval+em+torres
+vedras&sc=0-12&sp=-1&sk= - view=detail&mid=96909121F56FC-
C9D745596909121F56FCC9D7455 

https://www.bing.com/videos/search?q=carnaval+de+Torres+Vedras+2013&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=carnaval+de+torres+vedras+2013&sc=0-26&sp=-1&sk=%22%20%5Cl%20%22view=detail&mid=8C0F77C4FA83F58DE5DE8C0F77C4FA83F58DE5DE
https://www.bing.com/videos/search?q=carnaval+de+Ovar+2
https://www.bing.com/videos/search?q=carnaval+em+Torres+Vedras&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=carnaval+em+torres+vedras&sc=0-12&sp=-1&sk=
https://www.bing.com/videos/search?q=carnaval+de+Torres+Vedras+2013&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=carnaval+de+torres+vedras+2013&sc=0-26&sp=-1&sk=%22%20%5Cl%20%22view=detail&mid=8C0F77C4FA83F58DE5DE8C0F77C4FA83F58DE5DE
https://www.bing.com/videos/search?q=carnaval+de+Ovar+2
https://www.bing.com/videos/search?q=carnaval+em+Torres+Vedras&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=carnaval+em+torres+vedras&sc=0-12&sp=-1&sk=


MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Gigantones de Barcelos 
h t t p s : / / w w w . b i n g . c o m / v i d e o s / s e a r c h ? q = c a b e ç u d o s + d e
+ b a r c e l o s & g o = S u b m i t & q s = n & f o r m = Q B V R & p q = c a b e ç u d o s + d e
+barcelos&sc=0-0&sp=-1&sk= - view=detail&mid=DF00E01C46EBC5E87755D-
F00E01C46EBC5E87755 
Caretos de Podence 
h t t p s : / / w w w . b i n g . c o m / v i d e o s / s e a r c h ? q = c a r e t o s + d e + p o d e n c e
+ 2 0 1 4 & g o = S u b m i t & q s = n & f o r m = Q B V R & p q = c a r e t o s + d e + p o d e n c e
+ 2 0 1 4 & s c = 0 - 0 & s p = - 1 & s k = - 
view=detail&mid=0BF8B161CB49356E52CD0BF8B161CB49356E52CD 

3. Indique os vídeos e as imagens que mais se aproximam do que sabe sobre o Car-
naval em Portugal.

4. Separe as imagens e os vídeos em grupos, de acordo com o tipo de celebração.

5. Liste as características de cada tipo de Carnaval – disfarces, acessórios, tipo de 
demonstração (desfile, dança,…).

6. Veja em baixo uma imagem do Carnaval de Notting Hill, em Londres. Esta é uma 
celebração que decorre em agosto, apenas nesta zona da cidade. Compare com as imagens 
do carnaval em Portugal. Encontra algumas semelhanças?


7. Pesquise na Internet sobre as celebrações do Carnaval em outras 
partes do mundo, como, por exemplo, no Brasil, ou em Itália. 


8. Agora, vamos escrever sobre o Carnaval. Refira: 
 a. qual o Carnaval que lhe pareceu mais divertido e porquê; 

b. se participasse, como iria mascarado e o que faria;  
c. se pudesse organizar um Carnaval à Portuguesa, em Londres, onde seria, 

como seria organizado e o que deveria haver para as pessoas se divertirem.  

9- Antes de dar a tarefa por concluída, releia o texto que escreveu e verifique se res 
peitou os seguintes aspetos: 

SIM NÃO

1. Organizei o texto em parágrafos.

2. As ideias estão ordenadas de acordo com os 3 pontos da instrução.

3. Utilizei conectores para ligar as ideias (em primeiro lugar, 
depois, finalmente…). 

4. Evitei repetir palavras. 

5. Acabei o texto com a minha opinião pessoal.

6. Verifiquei os erros e corrigi-os. 

�14

https://www.bing.com/videos/search?q=cabe%C3%A7udos+de+barcelos&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=cabe%C3%A7udos+de+barcelos&sc=0-0&sp=-1&sk=%22%20%5Cl%20%22view=detail&mid=DF00E01C46EBC5E87755DF00E01C46EBC5E87755
https://www.bing.com/videos/search?q=caretos+de+podence+2014&go=Submit&qs=n&fo
https://www.bing.com/videos/search?q=cabe%C3%A7udos+de+barcelos&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=cabe%C3%A7udos+de+barcelos&sc=0-0&sp=-1&sk=%22%20%5Cl%20%22view=detail&mid=DF00E01C46EBC5E87755DF00E01C46EBC5E87755
https://www.bing.com/videos/search?q=caretos+de+podence+2014&go=Submit&qs=n&fo
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Os textos dos alunos:  
 O Carnaval de Torres Vedras parece mais interessante porque é mais animado e alegre. É um 
carnaval com muita tradição que se faz nesta terra há muitos anos, desde o D. Sebastião. 
 Se fôssemos ao Carnaval de Torres Vedras, iríamos vestidos de Mickey e Minnie Mouse e dançá-
vamos com os nossos colegas. Ia ser divertido e cheio de animação. 
 Se houvesse carnaval em Londres como há em Portugal, ia ser diferente mas espantoso. Todos 
iriam mascarados, no desfile, a dançar e a cantar e a ter um tempo fantástico com a família e amigos. Ia 
ser muito animado.  

Carolina de Sousa Peixoto,  14 anos  e Claúdia Dias Pereira,  12 anos  alunas da turma B1.1 em St. 
Thomas More Language College  

O Carnaval em Portugal 
 Nós gostaríamos de ir ao Carnaval de Vedras porque é muito antigo, então é tradicional. Nós 
iríamos mascarados de cabeçudos. Eu gostaria de me vestir como o Cristiano Ronaldo mas o Dylan que-
ria ser um Minion do filme “Despicable Me”.  
 Antigamente, as crianças jogavam luvas cheias de areia ou de água. Mas hoje em dia, as crianças 
fazem travessuras, por exemplo, tocam a campainha e fogem e também jogam bolas cheias de águas às 
pessoas.  

Dylan Londono, 13 anos, e Sofia Cardoso, 13 anos, alunos da turma B1.1 em St. Thomas More Language 
College Idade 

 Nós pensamos que o melhor Carnaval é o de Ovar porque são dias de folia, é mais divertido, há 
mais dança e há mais música. Se nós pudéssemos ir  ao carnaval, vestimo-nos de smurfs. Nós faríamos 
partidas às pessoas. Iríamos de smurfs porque nós queremos ser azuis e porque os smurfs gostam de 
brincar com as pessoas.  
 Se o Carnaval fosse em Londres, seria em Battersea Park porque é um espaço grande, divertido 
e bonito para estar e fazer um desfile de Carnaval.  

Alexandra Costeira, 11 anos, e Filipe Gonçalves, 12 anos, alunos da turma B1.1 em St. Thomas More 
Language College Idade 

 Nós queríamos ir para Torres Vedras porque parece muito divertido e engraçado porque as mul-
heres têm pouca roupa e são sexys. Nós também gostaríamos de ver meninas a dançar. As máscaras são 
engraçadas e os costumes são fixes.  
 As pessoas pintam as caras para parecerem engraçados mas eles não são e parecem tontos. As 
pessoas fazem estátuas muito fixes nestes dias  

Rodrigo Miguel C Rodrigues, 12 anos e Miguel Marques Patrício, 13 anos,  alunos da turma B1.1 em St. 
Thomas More Language College Idade 

 Na nossa opinião, nós achamos que o carnaval que parece mais interessante é o de Torres Ve-
dras porque é muito interessante e há muitas pessoas disfarçadas de coisas diferentes. Nós, se 
pudéssemos participar, iríamos de caretos porque é muito engraçado e divertido para desfilar. 
 O carnaval em Londres seria em Hyde Park com muitos desfilantes portugueses e também outras 
pessoas que quisessem participar.  

Marcelo Tavares dos Santos,  16 anos, e Ricardo Martins Alves,  13 anos, alunos da turma B1.1 em St. 
Thomas More Language College Idade 

 A parte do Carnaval de que eu mais gosto é o enterro do Entrudo porque eles deitam fogo ao 
boneco quando o Carnaval termina. O boneco rebenta e há muitos foguetes. Os foguetes explodem e é 
maravilhoso. O espetáculo termina em alguns minutos. Se participasse no Carnaval, gostaria de usar uma 
máscara de diabo porque assusta as pessoas.  
 Se houvesse um carnaval  em Londres como há em Portugal, seria em Clapham Common e teria 
de haver muito fogo de artifício, pessoas, comida e música.  

Davide Andrade Correia, 13 anos, aluno da turma B1.1 em St. Thomas More Language College  
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