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No segundo número desta 
newsletter, queremos dar voz a 
algumas das preocupações que 
temos enquanto educadores, 
pais, professores ou apenas no 
nosso papel de quem quer en-
tender e ser entendido numa lín-
gua que não é a sua. Apesar de 
o ditado dizer que é a falar que 
nos entendemos, é muitas vezes 
a falar que nos desentendemos. 
A escolha de uma palavra, de 
uma expressão que nos ocorre 
no momento, pode parecer rude 
a quem nos ouve. Ou até o con-
trário daquilo que quisemos di-
zer. Uma língua não é apenas 
um conjunto de estruturas mais 
ou menos complexas, com re-
gras que se podem decorar e 
verbos que se aprende a flexio-
nar. É também, e sobretudo, a 
cultura dos países que a falam. 
O  valor que se dá a cada pala-

vra ou expressão só se conhece 
à medida que vamos sabendo 
mais sobre o nosso interlocutor. 
Para sermos eficazes na comu-
nicação, em qualquer língua, 
temos sobretudo de conhecer 
estruturas de uso frequente, 
uma quantidade de vocabulário 
significativa, para as situações 
do dia-a-dia, algum vocabulário 
específico para o trabalho, para 
levar o carro à oficina, os docu-
mentos oficiais, as fórmulas de 
cortesia. Mas precisamos de co-
nhecer também quais as fórmu-
las adequadas a cada contexto. 
Se não soubermos que devemos 
falar de forma diferente em situ-
ações diferentes, tornamos a 
nossa integração em qualquer 
lugar mais difícil, mesmo no 
nosso próprio país. 
Quando entramos numa sala de 
aula e ouvimos uma criança a 
tratar o professor por tu, ficamos 
chocados e pensamos que al-
gum problema grave de respeito 
e disciplina se passa por ali. E 
no entanto, podemos estar ape-
nas na presença de crianças 
que usam a única norma que 
conhecem: a Na escola vão 
aprender um registo formal, dis-
tinto do inglês, em que o you 
tanto pode ser um tu como um 
você. Com a dificuldade acresci-

da de nem se poder dizer o 
você, apenas se subentender. 
Numa situação de boa vontade 
comunicativa, as dificuldades 
tornam-se menores. Apontamos 
e sabem o que pedimos. Dize-
mos uma palavra e vale por uma 
frase. Enganamo-nos no tempo 
verbal, mas percebem exata-
mente o que queremos dizer. 
Quando não encontramos a pa-
lavra que queríamos, sabemos 
que contamos com a ajuda da 
paráfrase: explicamos, às vezes 
com muitas palavras e frases, o 
que não sabemos nomear de 
uma só vez. Entendem-nos. E 
fazem-nos entender. Temos de 
conhecer as dificuldades para 
aprender a torneá-las. E pode-
mos dar em troca, quando nos 
ajudam, para todos nos delei-
tarmos por instantes numa pala-
vra encontrada em comum entre 
duas ou mais línguas. Damos e 
recebemos. 
Neste número, abordamos al-
gumas dessas dificuldades, mas 
sempre na perspetiva que nos 
traz aqui: para um problema, há 
v á r i a s s o l u ç õ e s . J u n t o s , 
encontramo-las mais facilmente. 
E em português.

EDITORIAL

O que nos separa
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Alessandra Oliveira (Professora do Ensino Bási-
co e Secundário, Coordenação do Ensino Por-
tuguês, Londres)

Parte I: Dificuldades e desafios
Pais e alunos chamam-lhe “a 
Escola Portuguesa” – assim 
mesmo, com maiúscula - e é 
esta sem dúvida a melhor forma 
de reconhecerem na LÍNGUA o 
edifício comum que ajudam a 
construir - mesmo que a cada 
dia em escolas diferentes - os 
mais de trinta professores que 
constituem a rede da CEP no 
Reino Unido. Na verdade, é esta 
uma das principais missões de 
quem ensina português no es-
trangeiro: assegurar a coesão 
de uma comunidade lusófona 
quase tão vasta como dispersa - 
e ainda assim bem próxima no 
empenho que coloca na preser-
vação da sua língua e cultura de 
origem. O  investimento, esse, 
tem dado frutos, se pensarmos 
que já várias gerações de alu-
nos e ex-alunos testemunham a 
sua experiência positiva enquan-
to protagonistas de um projeto 
educativo iniciado, no Reino 
Unido, em 1974. 
Mas nem por isso se devem 
mencionar apenas as conquistas, 
que, também aqui, se alcançam 
a custo de alguns sacrifícios. A 
estes pais e alunos exige-se, ao 

longo dos anos, o compromisso 
da frequência assídua dos cur-
sos, mesmo se horários e locais 
nem sempre são os mais conve-
nientes; deles se requer ainda, a 
cada semana, o esforço adicional 
das horas acrescentadas a um 
longo dia já cumprido no empre-
go ou na escola. Depois, há todo 
o trabalho de casa que se impõe 
a quem faz questão de não se-
cundarizar aquela que, só por 
convenção, se pode designar de 
língua segunda... 
Da parte dos professores, são 
outros os desafios: há que ga-
rantir o funcionamento eficaz de 

todo um complexo processo de 
organização e gestão pedagógi-
ca de cursos heterogéneos, que 
reúnem crianças e/ou jovens 
com níveis de proficiência distin-
tos, diferentes motivações e in-
teresses, origens diversas no 
vasto espaço da geografia lusó-
fona e percursos educativos 
nem sempre semelhantes. A isto 
se somam as inúmeras horas 
despendidas em deslocações 
para as diversas escolas, onde, 
em horário pós-letivo, lecionam 
uma disciplina não curricular, a 
maioria das vezes sem o apoio 

de uma estrutura escolar inte-
gradora, que os reconheça e 
acolha como parte do seu corpo 
docente. Na verdade, se seria 
de esperar que as instituições 
de ensino britânicas, tão expos-
tas e sensíveis às exigências de 
uma realidade escolar multicul-
tural, apoiassem de forma con-
sistente e incondicional o traba-
lho desenvolvido pela Coorde-
nação, a verdade é que esta 
parceria, em grande parte dos 
casos, não vai muito além da 
cedência ou aluguer de salas de 
aula. Ressalvem-se, a bem da 
justiça, aquelas escolas – cujo 

exemplo gostaríamos de ver re-
plicado – onde se reconhece e 
incentiva, das mais variadas 
formas, o válido contributo pres-
tado pelos docentes da CEP, 
não só no que respeita ao ensi-
no de uma língua complementar, 
mas também no papel que cum-
prem ao nível da integração ple-
na das crianças e jovens luso-
descendentes. 
Tudo acaba por valer a pena, 
afinal. Até porque os obstáculos 
são, não raras vezes, o estímulo 
para a procura de soluções cada 
vez mais reais e englobadoras. 

APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Ensinar (e aprender) português no Reino Unido
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Prof. Doutor João Costa, 

Linguista da FCSH, UNL

O estudo da aquisição da língua 
materna desenvolvido nas últi-
mas décadas tem mostrado, de 
forma bastante clara, que há 
muito conhecimento linguístico 
que não precisa de ser aprendi-
do, porque é inato. Uma das 
evidências para se considerar 
que há propriedades da gramá-
tica que não são aprendidas ex-
plicitamente reside no facto de a 
aquisição da língua materna ser 
muito rápida. Esta rapidez ates-
ta-se pela facilidade com que as 
crianças dominam propriedades 
complexas da língua desde ce-
do. Por exemplo, durante o pri-
meiro ano de idade, as crianças 
descobrem se a sua língua ad-
mite sujeitos nulos ou não, ou se 
na sua língua o verbo deve ocor-
rer em segunda posição (como 
em alemão ou holandês) ou se 
pode ocorrer noutras posições. 
Ainda durante o primeiro ano de 
vida, as crianças dão mostras de 
dominar corretamente algumas 
relações que existem entre a 
morfologia verbal e a posição do 
verbo na frase.
Questiona-se, por vezes, se a 
criança bilingue, ou que vive 
num contexto multilingue, não 
ficará “baralhada” com o facto 
de ter de lidar com mais do que 

uma língua. Esta dúvida assalta 
os pais, que, por vezes, colocam 
a hipótese de não expor a crian-
ça à língua dos pais. Os resulta-
dos da investigação sobre aqui-
sição de L2 e sobre bilinguismo 
são inequívocos: a criança que 
cresce com várias línguas é efi-
ciente, adquirindo, de forma es-
pontânea, as principais proprie-
dades das duas (ou mais lín-
guas) que se falam à sua volta. 
Por exemplo, a criança bilingue 
português-alemão fará ordens 
OV quando fala alemão, mas 
fará sempre ordens VO quando 
fala português. Esta separação 
de propriedades das diferentes 
línguas em aquisição, feita de 

forma inconsciente, é um argu-
mento adicional a favor do ina-
tismo de várias propriedades 
das línguas, mas sobretudo uma 
evidência forte para se conside-
rar que o desenvolvimento de 
mais do que uma língua não ofe-
rece qualquer problema a quem 
aprende.
Uma das poucas áreas em que 
se encontra alguma interferência 
é no léxico. A tomada de consci-
ência das áreas em que há ero-
são linguística ou efeitos de uma 
língua na outra é fundamental 
para que pais e docentes pos-
sam gerir o acompanhamento 
que fazem da criança que apren-
de mais do que uma língua.
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Crescer com várias línguas



Dr. Pedro Mendes, Psicólogo
pedro.g.mendes@netcabo.pt

Nesta nossa segunda conversa 
sobre educação, e sempre abor-
dando este tema do ponto de 
vista psicológico ou psicopeda-
gógico, quero começar por re-
lembrar o que escrevi no mês 
passado. Explico já porquê: 
“...precisam de perceber que nos 
interessamos pelas suas con-
quistas e derrotas, do nosso 
exemplo porque estão a apren-
der a ser ʻcrescidosʼ connosco, 
de ser ajudados a fazer os traba-
lhos de casa porque nós ʻsabe-
mos tudoʼ (e aproveitemos en-
quanto eles pensam assim que 
dura pouco tempo...)”.
A este processo de “aprender 
connosco” chamamos em psico-
logia modelagem. É um proces-
so de aprendizagem vicariante, 
um palavrão que significa que 
aprendemos copiando os com-
portamentos dos outros. Mode-
lamo-nos ou seja, moldamo-nos 
em função do que vimos, ouvi-
mos, experimentamos. E isto 
não é um processo exclusivo das 
crianças, mas é delas que que-
remos falar. 

Quero desconstruir a minha 
afirmação do mês passado. Ape-
sar de já ter reconhecido que na 
psicologia os modelos são o que 
são e que jamais explicarão a 
complexidade do que é ser hu-
mano, precisamos de linhas 
condutoras, e nestas temos os 
chamados estádios, períodos 
temporais que definem um de-
terminado número de caracterís-
ticas expectáveis naquela fase 
de desenvolvimento. Nas crian-
ças, onde tudo se desenvolve e 
transforma a uma velocidade 
alucinante, podemos separar os 
primeiros 10/12 anos em mais ou 
menos estádios, dependendo da 
escola de pensamento. Não en-
trando em pormenores demasia-
damente técnicos e simplificando 
(muito!), apenas gostaria de dis-
tinguir entre os primeiros anos 
da infância e a idade dita escolar 
(a partir dos 6 anos).
A ilusão necessária de que fala-
va no texto anterior, a de que 
“sabemos tudo” é muito impor-
tante, diria mesmo fundamental, 
nos primeiros anos. Mãe e pai 
devem criar esta ilusão de forma 
a desenvolver nos seus peque-
nos as condições necessárias ao 

desenvolvimento da sua confian-
ça básica, de que o mundo ape-
sar de assustador é bom e está 
aí para ser descoberto, de que 
sou forte o suficiente para “con-
quistar o castelo”. 
Depois eles crescem, e vem com 
o crescimento a necessidade da 
desilusão, da frustração, de per-
ceberem que não podem tudo, 
que existem limites que têm de 
ser respeitados. Faz parte desta 
desilusão perceberem que os 
pais afinal “não sabem tudo”, 
não são perfeitos e indestrutíveis 
– podemos chamar-lhe princípio 
da realidade em contraste com o 
anterior princípio do prazer. 
Esta é uma tarefa não só deles 
mas também nossa, pais e edu-
cadores. Temos de ser capazes 
de gerir a frustração do princípio 
da realidade. Assim, o que fazer 
quando uma pergunta relativa-
mente aos seus trabalhos de 
casa nos surpreende e não te-
mos resposta para ela? Assumir 
que não sabemos mas que os 
vamos ajudar a encontrar a res-
posta, e isto nós podemos fazer 
e eles (ainda) não. Mas é preciso 
fazê-lo com eles. Pensando no 
princípio da modelagem e da 
aprendizagem vicariante, eles 
aprenderão connosco que quan-
do não sabemos alguma coisa é 
necessário investigar, perguntar, 
procurar. Nós não temos de ser 
educadores perfeitos (poupando-
nos a muitas frustrações), mas 
apenas modelos “suficientemen-
te bons”.
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Vamos estudar juntos?
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Cientista na Universidade 
de Oxford

Quem é?
Sou uma cientista de 32 anos, 
natural do Porto, a viver em 
Oxford desde 2007.
 
O que faz?
Sou investigadora no departa-
mento de Bioquímica da Univer-
sidade de Oxford onde estudo 
os mecanismos que regulam a 
divisão das células. O processo 
de divisão celular tem me fasci-
nado já desde o doutoramento, 
que realizei entre o Instituto de 
Biologia Molecular e Celular, no 
Porto e a Universidade de 
Bayreuth, na Alemanha. Ao lon-
go destes anos tenho vindo a 
estudar como é que as molécu-
las de ADN, portadoras da in-
formação genética, se organi-
zam dentro da célula e como é 
que defeitos na sua estrutura, 
durante a divisão celular, podem 
induzir anomalias no comporta-
mento das células. Tais anoma-
lias estão frequentemente na 
origem de várias doenças como 
o cancro, o Síndrome de Down 
ou mesmo a infertilidade. 

Fala português no seu trabalho?
Há alguns portugueses aqui no 
departamento, mas não interajo 
muito com eles em termos pro-
fissionais, pelo que as discus-
sões científicas tenho-as quase 
exclusivamente em inglês. O  

inglês é, sem duvida, a língua 
oficial da ciência. Acho que 
mesmo que trabalhasse com 
portugueses seria mais provável 
discutir ciência em inglês (ou 
num discurso misturado, pedin-
do metade dos termos empres-
tados à língua inglesa...).

Em que circunstâncias usa o 
português? Com quem fala 
português?
Oxford tem uma grande comuni-
dade de portugueses e entre 
eles fiz grandes amizades. Ape-
sar da minha vida social não se 
restringir unicamente aos ami-
gos lusófonos, estes ocupam 
uma significativa parte do meu 
tempo livre. É é reconfortante 
perceber que há piadas que só 
funcionam na nossa língua… 
Para além disso, participo fre-
quentemente em atividades 
promovidas pela Oxford Univer-
sity  Portuguese Society  e pela 
Portuguese Association of Stu-
dents and Researchers in the 
United Kingdom (PARSUK), nas 
quais interajo com muitos portu-
gueses. E claro, mantenho um 
contacto regular com família e 
alguns amigos em Portugal, pelo 
que vou praticando o meu por-
tuguês em telefonemas e ses-
sões de skype.

Lê/escreve em português?
Em termos de trabalho, leio e 
escrevo muito mais em inglês 
do que em português. Há tem-
pos escrevi um capítulo para um 
livro de Biologia Celular, em por-
tuguês, e escrever sobre ciência 
em português foi talvez o maior 
desafio de todo este processo. 
Mas é uma dificuldade pessoal 
que gostaria de ultrapassar por-
que gosto imenso de discutir 
ciência e de explicar o meu tra-
balho, incluindo a não-cientis-
tas. Acho que deveria ser capaz 
de o conseguir fazer na minha 
língua materna.
Fora do trabalho, para tentar 

combater a clara diminuição da 
qualidade do meu português, 
alterno a língua dos livros que 
leio, ora um em português (de 
preferência de autores lusófo-
nos), ora um em inglês. 

Qual é a sua língua das 
emoçōes?
Já dou por mim, várias vezes, a 
pensar ou a sonhar em inglês, 
mas sinto que o português será 
sempre a minha língua emocio-
nal... É difícil distinguir se tal é 
algo puramente linguístico ou 
se porque quando falo e vivo 
em português, estou a falar com 
pessoas com quem partilho 
muito mais que a língua: a cul-
tura, a história, a identidade... 
Esta maior cumplicidade faz 
com que as emoções pareçam 
mais profundas e reais em por-
tuguês. Talvez por isso seja 
mais fácil, por vezes, exprimi-
las em inglês...

Biologia molecular

Biologia: n.f. Ciência das leis 
orgânicas dos seres vivos.

Termos emprestados do in-
glês, na Bioquímica: 

DNA - em português, ADN

Screening - em português, tri-
agem

SER EM PORTUGUÊS, TRABALHAR EM INGLÊS

Depoimento de Raquel Oliveira
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Luísa Dutra, Leitora no Centro Cultural de
Banguecoque

Sim, aqui em Banguecoque 
também se vai falando um pou-
co a língua de Camões. A língua 
portuguesa já conheceu piores 
momentos na Tailândia. Neste 
momento, é possível aprender 
em três universidades da capital 
e no IC-Centro Cultural Portu-
guês. 
A pergunta que se impõe a 
quem decide aprender é “esco-
lheu a minha língua porquê?” E 
aqui entramos num universo 
inesgotável de motivações. Os 
interesses pela língua lusa são 
os mais diversos, as idades de 
quem aprende também. Há en-
tre os jovens da Universidade de 
Chulalongkorn os que ficam pelo 
nível inicial, a maioria, mas tam-
bém há os apaixonados pelo 
idioma que estudam até ao nível 
máximo aqui possível. 
N a U n i v e r s i d a d e d e 
Ramkamhaeng, aprende-se Por-
tuguês em regime livre e na Uni-

versidade de Thammasat os es-
tudantes do programa de estu-
dos do sudeste asiático contam 
com a opção de língua e cultura 
portuguesas por ser a língua 
oficial de um dos países da regi-
ão – Timor-Leste. As suas moti-
vações para a escolha do portu-
guês são as mais diversas. Há 
os que, querendo aprender uma 
língua europeia, elegem portu-
guês por saberem que num gru-
po reduzido se progride melhor, 
os que pretendem estudar na 
historiografia portuguesa a histó-
ria do Sião, os que sentiram um 
grande apego a essa língua de-
pois de terem cantado o hino de 
Portugal por ocasião da visita do 
navio-escola Sagres a Bangue-
coque, em 2010. Por vislumbra-
rem um futuro profissional dire-
tamente relacionado com a lín-
gua portuguesa são raros.
Na chancelaria da embaixada de 
Portugal estão sedeadas as ins-
talações do IC-Centro Cultural 
Português de Banguecoque. 
Também aí se fala Português. 
Se nos primeiros casos aponta-
dos os interesses pela aprendi-
zagem da língua de Pessoa são 
divergentes, aqui tudo diverge: 
interesses, idades, formas de 
estar e domínio de outras lín-
guas. É um desafio trabalhar 

com grupos tão diversificados. 
Os mais numerosos candidatos 
à frequência dos cursos do IC-
CCP são guias turísticos que já 
falam castelhano e pretendem 
aprender português para res-
ponder à crescente procura de 
guias luso-falantes por parte de 
turistas portugueses e sobretudo 
brasileiros. Outro grupo muito 
assíduo é o dos futuros estudan-
tes do programa de intercâmbio 
AFS que vão estudar para Por-
tugal ou para o Brasil e desejam 
levar alguma bagagem linguísti-
ca. Os apaixonados pelas sono-
ridades do português cantado e 
falado também aparecem. 
Resta-me falar do universo de 
jovens que, tendo vivido em Por-
tugal a experiência de intercâm-
bio durante o final ensino se-
cundário, ficam apegados à 
nossa língua e ao nosso país a 
ponto de num jogo de futebol 
disputado entre uma equipa por-
tuguesa e uma do seu país 
apoiarem Portugal, gritando “ar-
roz-doce”, “bacalhau com natas” 
como incentivo aos jogadores. 
Juntamo-nos de vez em quando 
à volta de um piquenique e das 
suas histórias enternecedoras. 
Esses têm-se revelado os in-
condicionais promotores da lín-
gua portuguesa na Tailândia.

CRÓNICA

Fala-se Português por aí?
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Discos numa ilha 
deserta 1

Luís Gomes, University of Glasgow / Instituto 
Camões

Uma das questões com que qual-
quer professor se depara é a avali-
ação dos seus alunos. Todos temos 
imenso gosto quando os nossos 
alunos obtêm boas notas nos testes 
ou exames, ou mesmo quando uma 
avaliação formativa nos chega com 
soluções corretas. Para um profes-
sor, a avaliação é essencial para 
verificar a compreensão de conteú-
dos e validar o progresso dos alu-
nos. Além disso, serve também 
para confirmar a eficácia dos nos-
sos métodos de ensino; há, pois, 
um reverso da medalha que deve-
mos também explorar. Quando um 
aluno não tem uma boa nota, será 
que isso indica, em boa verdade, 
que o aluno sabe mesmo muito 
pouco? Ou haverá nesse erro um 
espaço para averiguar umas outras 
competências linguísticas que es-
capam aos conteúdos programáti-
cos? Por outras palavras, será que 
avaliamos mesmo tudo o que ensi-
namos? Há que avaliar também o 
que não é tradicionalmente avaliá-
vel, mas que faz parte de mérito, da 
competência linguística do aluno.
Surge aqui a importância de refletir 
sobre a nossa prática letiva, o que 
podemos fazer sempre melhor, 
para ensinar os alunos de forma 
mais eficaz e obter melhores resul-
tados – falantes neo-nativos de lín-
gua portuguesa! Pôs-se este autor 
então a pensar como chegar lá, e 
surge uma proposta de avaliação, 
atualmente em prática: um progra-
ma de rádio. O produto final para 
avaliação será, pois, o dito progra-
ma, preparado em grupos de dois 
ou três, seguindo o conhecido for-
mato do programa da Rádio 4 da 

BBC, apresentado por Kirsty  Young, 
o Desert Island Discs. A avaliação 
será entregue ao docente pelos 
alunos quer em CD-ROM, quer em 
áudio online (o chamado ʻstreaming 
audioʼ). A preparação deste exercí-
cio requer o envolvimento de várias 
partes, como o apoio técnico da 
instituição ou a disponibilidade de 
equipamento, de que temos a sorte 
de ter à disposição. No entanto, a 
proposta é válida mesmo com mais, 
ou menos, apoio técnico: ao fim e 
ao cabo, não é nada que um aluno 
não possa gravar no seu telemóvel, 
ou até num gravador de cassetes, à 
boa velha maneira...
O programa segue um modelo pré-
estabelecido: há um convidado que 
é uma pessoa conhecida do público 
(um escritor, político, ativista, artis-
ta, empresário, etc.), a quem é dito 
que se deve imaginar como um 
náufrago, um verdadeiro Robinson 
Crusoe (sem o Sexta-feira). É-lhe 
pedido que escolha, de antemão, 
dez gravações musicais que levaria 
consigo se, no momento do naufrá-
gio, tivesse de fazer uma escolha 
do que valeria a pena salvar. Há, 
nesta falácia, bastante fantasia: 
todos os convidados levam sempre 
a obra completa de Shakespeare e 
uma Bíblia (não faz parte da esco-
lha, é como se já estivesse na jan-
gada), e é-lhes concedido também 
um objeto de luxo, à escolha (por 
exemplo, um convidado escolheu 
uma máquina de café espresso, 
como se a apresentadora fosse um 
Júpiter a conceder desejos impos-
síveis a um navegador).
A pergunta de base a que o aluno 
deve responder é: Se naufragasse, 
o que levaria consigo? Porquê?
Já se vê que haverá aqui espaço 
para o aluno demonstrar os seus 
conhecimentos a vários níveis: 
além da oralidade, o guião do pro-
grama, que deve ser apresentado 
serve para avaliação da escrita 
(como a gramática, o vocabulário, e 
também competências comunicati-
vas como promover uma ideia, 
apresentar-se, concordar e falar 
sobre o passado e um futuro hipo-
tético).
E como avaliar tudo isto? Ora ve-
jamos: o guião, a ser preparado 
pelos alunos e sob orientação mí-
nima do professor, servirá para ave-

riguar a vertente escrita, tal como 
se se tratasse de uma composição. 
Dependendo do nível, pode-se im-
por, por exemplo, um maior ou me-
nor recurso a conjuntivos (se eu 
naufragasse...), a vários pretéritos 
do indicativo ou outros conteúdos 
para avaliação.
Quanto à gravação áudio, vêmo-la 
não simplesmente como a réplica, 
em áudio, do guião; é muito mais 
que isso, e ultrapassa mesmo o 
próprio exercício de avaliação. Em 
termos técnicos, dará aos alunos a 
oportunidade de voltar a repetir um 
trecho e apresentar uma gravação 
no melhor português oral que con-
seguirem (como, em verdade, na 
oralidade em tempo real). A auto-
consciência do erro e a sua retifica-
ção são uma importante etapa da 
aprendizagem, uma ferramenta de 
arbítrio que lhes servirá ao longo de 
toda uma vida de falantes the PLE.
Mas a mais valia de todo o exercí-
cio reside precisamente naquilo que 
faz  parte da comunicação e que 
nem sempre se pode avaliar nos 
testes e exames tradicionais, que é 
a metalinguagem idiomática, as 
ironias e graças percetíveis no diá-
logo. Além disso, o exercício con-
segue ser também um momento de 
avaliação informal da prática letiva 
do professor. Se os programas de 
PLE apresentados pelo Ministério 
da Educação promovem uma edu-
cação global, fazem-no, necessa-
riamente, através de um prisma 
português. Assim, se falamos nas 
aulas sobre a nossa sociedade, as 
instituições, a história, o fado e o 
rock and roll, a literatura e Fernan-
do Pessoa, ao fim e ao cabo, fica-
remos a saber: quanto do sal do 
conteúdo do programa dos alunos 
serão lágrimas de Portugal? O pro-
grama torna-se numa montra da 
cidadania global dos  alunos, fruto 
das suas experiências de vida e 
educação, onde esperamos ter dei-
xado alguma marca. O avaliador 
avalia-se, e, tal como para os alu-
nos, a consciência do erro informa-
rá desempenhos futuros.

1 É interessante ver, por exemplo, a relevância 
global de Portugal na vida dos convidados ao 
longo das décadas de gravação do programa, 
em 
http://www.bbc.co.uk/radio4/features/desert-isla
nd-discs/find-a-castaway/search/portugal

NEW TO PORTUGUESE

http://www.bbc.co.uk/radio4/features/desert-island-discs/find-a-castaway/search/portugal
http://www.bbc.co.uk/radio4/features/desert-island-discs/find-a-castaway/search/portugal
http://www.bbc.co.uk/radio4/features/desert-island-discs/find-a-castaway/search/portugal
http://www.bbc.co.uk/radio4/features/desert-island-discs/find-a-castaway/search/portugal
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Ler em Português, 
em todas as idades

As sugestões de leitura 
que apresentamos sāo de 
obras para várias idades e 
níveis de proficiência lingu-
ística. Aproveitemos que a 
noite começa mais cedo e 
nos leva para casa para 
ler. Sozinhos ou em famí-
lia, que a leitura deve ser 
ao gosto de cada um.

Sugestões por Prof. Doutora Ana Margarida Ramos, 
Universidade de Aveiro

LIVROS INFANTIS
Greve
Texto e ilustração de Catarina Sobral, (2011),    
Coleção Orfeu Míni, Editora Orfeu Negro

Imaginem um dia em que os pontos decretaram 
greve. Quais pontos? TODOS os pontos! Primeiro, 
foi a escrita... Nas escolas, nos museus, nas fábri-
cas, nos hospitais, ninguém se entendia. E O pon-
to de fuga que desapareceu! E o ponto verde. E o 
ponto de encontro. Tudo e todos chegavam atra-
sados. E era impossível fazer o ponto da situação. 
Até que...
Veja também:
http://www.youtube.com/watch?v=MUju5VD5gsA

A Contradição Humana
Texto e ilustração de Afonso Cruz, (2010), Editorial 
Caminho

U m a c r i a n ç a 
atenta ao mundo 
observa que den-
tro das pessoas 
habi tam muitas 
contradições. Por 
exemplo, o vizinho 
pianista que fica 
feliz ao tocar mú-
sicas tristes, ou a 
vizinha rezingona 
que por mais açú-
car que ponha no 

café não deixa de ser uma pessoa amarga. Com 
humor, somos desafiados a tomar consciência das 
contradições das nossas atitudes, dos nossos 
gestos e da relação que estabelecemos com os 
nossos semelhantes.

Elefante em Loja de Porcelanas
Texto de Adélia Carvalho e ilustração de André da 
Loba, (2011), Editora Tcharan

As loiças ficam em pânico perante a chegada do 
imponente elefante. “Eu só sei que vai ficar tudo 
partido, não vai ser nada divertido”, diz a chávena 
de chá. Mas o pobre elefante vai-se relevar cuida-
doso e requintado. No final os leitores são desafia-
dos a imaginar (e a desenhar) o que aconteceria 
“se o elefan-
te não vies-
se em pezi-
nhos de lã”.

http://www.youtube.com/watch?v=MUju5VD5gsA
http://www.youtube.com/watch?v=MUju5VD5gsA
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LIVROS JUVENIS
Hugo e Eu e as Mangas de Marte
Texto de Richard Zimler, ilustração de Bernardo 
Carvalho (2001), Editorial Caminho

Trata-se de uma 
história decorri-
da em Moçam-
bique, durante 
um período mui-
to delicado da 
nossa história, o 
da descoloniza-
ção. A história é 
protagonizada 
por Zezé, um 
m e n i n o m o-

çambicano, e contada à luz do seu ponto de vista 
infantil. É uma história sobre amizade, infâncias 
perdidas, amor, laços fortes entre família e ami-
gos, ciclos que terminam e outros que recome-
çam.
Veja mais em:
http://www.rtp.pt/noticias/?t=Hugo-e-Eu-e-as-mangas-de-Mart
e-e-o-novo-livro-livro-infantil-de-Richard-Ziemler.rtp&headline
=20&visual=9&article=508128&tm=4

O Último Grimm
de Álvaro Magalhães (2007), Edições Asa

Neste romance juvenil, o universo fantástico cruza 
o quotidiano aparentemente normal de dois ir-
mãos, transformando completamente as suas vi-
das e conduzindo-os numa singular aventura des-
tinada a perpetuar as histórias e a imaginação, 
mas também a casa da família e os laços afecti-
vos que os unem. Na tradição dos contos de fa-
das, com cujo imaginário e personagens o roman-
ce dialoga abundantemente, e no seguimento da 
estrutura narrativa a que nos habituaram, o herói 
percorre um duro caminho até à glória e à salva-
ção dos dois mundos paralelos, o dos homens e o 
da fantasia, cruzando-se com adjuvantes e opo-
nentes. A presença da intertextualidade e de múl-

tiplas referências re-
conhecíveis, elemen-
tos de marca do escri-
tor, marcam presença, 
permitindo inclusiva-
mente o diálogo com 
outras obras do autor. 
Transversais são ainda 
os temas do tempo e 
da sua passagem; a 
relação com o mundo 
natural e com o mági-
co; a infância enquanto tempo mítico, ligado às 
raízes primordiais, entre outros.

Os Livros que Devoraram o Meu Pai
de Afonso Cruz (2010), Editorial Caminho)

Elias Bonfim, um rapaz de doze anos, órfão de 
pai, um dia descobre que este não terá morrido de 
enfarte, mas terá desaparecido por entre as pági-
nas de um livro, A Ilha de Dr. Moreau , de H.G. 
Wells. Com esta revelação é-lhe fornecida a cha-
ve para o sótão da avó, onde há uma enorme bi-
blioteca que pertencera ao pai, repleta de livros. O 
rapaz irá à procura do seu pai, percorrendo rigo-
rosamente, no sentido exacto das palavras, clás-

sicos da literatura 
cheios de assas-
sinos, paixões de-
vastadoras, feras e 
outros perigos feitos 
de letras.
Elias entra também 
na história de diver-
sos l ivros como 
Crime e Castigo, de 
Dostoievski ou Fa-
hrenheit 451, de 
Ray  Bradbury, num 
curioso entrelaçar 

entre ficção e realidade, que nos faz pensar na 
importância que os livros têm como escape para 

http://www.rtp.pt/noticias/?t=Hugo-e-Eu-e-as-mangas-de-Marte-e-o-novo-livro-livro-infantil-de-Richard-Ziemler.rtp&headline=20&visual=9&article=508128&tm=4
http://www.rtp.pt/noticias/?t=Hugo-e-Eu-e-as-mangas-de-Marte-e-o-novo-livro-livro-infantil-de-Richard-Ziemler.rtp&headline=20&visual=9&article=508128&tm=4
http://www.rtp.pt/noticias/?t=Hugo-e-Eu-e-as-mangas-de-Marte-e-o-novo-livro-livro-infantil-de-Richard-Ziemler.rtp&headline=20&visual=9&article=508128&tm=4
http://www.rtp.pt/noticias/?t=Hugo-e-Eu-e-as-mangas-de-Marte-e-o-novo-livro-livro-infantil-de-Richard-Ziemler.rtp&headline=20&visual=9&article=508128&tm=4
http://www.rtp.pt/noticias/?t=Hugo-e-Eu-e-as-mangas-de-Marte-e-o-novo-livro-livro-infantil-de-Richard-Ziemler.rtp&headline=20&visual=9&article=508128&tm=4
http://www.rtp.pt/noticias/?t=Hugo-e-Eu-e-as-mangas-de-Marte-e-o-novo-livro-livro-infantil-de-Richard-Ziemler.rtp&headline=20&visual=9&article=508128&tm=4


11

RECURSOS
os problemas do dia-a-dia e na forma como mui-
tas vezes esquecemos o mundo real e nos em-
brenhamos de tal forma na história que ficamos 
tristes quando termina. 

LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS

Abraço
de José Luís Peixoto (2011), Livros Quetzal

Através de diversos temas e registos, José Luís 
escreve sobre si próprio, e leva-nos num percurso 
que passa pela infância, pelo Alentejo, pelo amor, 
pela escrita, pela leitura, pelas viagens, pelas ta-
tuagens, pela vida. E nesse intimismo, abraça o 
leitor. 
Veja mais em 
http://www.joseluispeixoto.net/48870.html

LIVROS EM LINHA

Este mês, sugerimos uma consulta à biblioteca 
digital do Centro Virtual Camões, para leitura da 
Antologia de Ficção Portuguesa Contemporânea. 
Leia o conto O Cágado, de Almada Negreiros e 
terá uma agradável surpresa com a aparente sim-
plicidade e o humor subtil. 

Um homem, na sua busca desenfreada por um 
cágado misterioso, encontra um destino inespera-
do. O final é surpreendente e por detrás desta 
aparente brincadeira do escritor, esconde-se uma 
busca mais profunda, mas nem assim menos sur-
preendente. 
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camo
es/cat_view/59-literatura.html?start=10

Conhece a curta-metragem? 
http://vimeo.com/30681800

http://www.joseluispeixoto.net/48870.html
http://www.joseluispeixoto.net/48870.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/cat_view/59-literatura.html?start=10
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/cat_view/59-literatura.html?start=10
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/cat_view/59-literatura.html?start=10
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/cat_view/59-literatura.html?start=10
http://vimeo.com/30681800
http://vimeo.com/30681800
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Por Equipa da Coordenação 

Propomos alguns materiais didáticos para estudo autónomo, com o apoio dos pais, ou em sala de aula. Trata-se 
de sugestões de atividades que poderão contribuir para uma partilha de práticas sobre aspetos essenciais do en-
sino da língua. 

Chapeuzinho Amarelo
Era a Chapeuzinho Amarelo.
Amarelada de medo.
Tinha medo de tudo, 
aquela Chapeuzinho.
Já não ria.
Em festa, não aparecia.
Não subia escada, nem descia.
Não estava resfriada, mas tossia.
Ouvia conto de fada, e estremecia.
Não brincava mais de nada, 
nem de amarelinha.
Tinha medo de trovão.
Minhoca, pra ela, era cobra.
E nunca apanhava sol, 
porque tinha medo da sombra.
Não ia pra fora pra não se sujar.
Não tomava sopa pra não ensopar.
Não tomava banho pra não descolar.
Não falava nada pra não engasgar.
Não ficava em pé com medo de cair.
Então vivia parada, 
deitada, mas sem dormir, 
com medo de pesadelo.

Era a Chapeuzinho Amarelo…
E de todos os medos que tinha
O medo mais que medonho 
era o medo do tal do LOBO.
Um LOBO que nunca se via,
que morava lá pra longe,
do outro lado da montanha,
num buraco da Alemanha,
cheio de teia de aranha,
numa terra tão estranha,
que vai ver que o tal do LOBO
nem existia.
Mesmo assim a Chapeuzinho
tinha cada vez mais medo
do medo do medo do medo 
de um dia encontrar um LOBO.

Um LOBO que não existia.
E Chapeuzinho amarelo,
de tanto pensar no LOBO,
de tanto sonhar com o LOBO,
de tanto esperar o LOBO,
um dia topou com ele
que era assim:
carão de LOBO,
olhão de LOBO,
jeitão de LOBO,
e principalmente um bocão
tão grande que era capaz 
de comer duas avós, um caçador, 
rei, princesa, 
sete panelas de arroz
e um chapéu de sobremesa.
Mas o engraçado é que,
assim que encontrou o LOBO,
a Chapeuzinho Amarelo
foi perdendo aquele medo,
o medo do medo do medo 
de um dia encontrar um LOBO.
Foi passando aquele medo
do medo que tinha do LOBO.
Foi ficando só com um pouco do medo 
daquele lobo.
Depois acabou o medo 
e ela ficou só com o lobo.
O lobo ficou chateado 
de ver aquela menina 
olhando pra cara dele,
só que sem o medo dele.
Ficou mesmo envergonhado, 
triste, murcho e branco-azedo,
porque um lobo, tirado o medo, 
é um arremedo de lobo.
É feito um lobo sem pêlo.
Um lobo pelado.

O lobo ficou chateado.
E ele gritou: sou um LOBO!

Mas a Chapeuzinho, nada.
E ele gritou: EU SOU UM LOBO!!!
E a Chapeuzinho deu risada.
E ele berrou: EU SOU UM LOBO!!!
Chapeuzinho, já meio enjoada, 
com vontade de brincar 
de outra coisa.
Ele então gritou bem forte 
aquele seu nome de LOBO 
umas vinte e cinco vezes,
que era pro medo ir voltando
e a menininha saber 
com quem não estava falando:
LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO 
LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO
Aí, 
Chapeuzinho encheu e disse:
"Pára assim! Agora! Já!
Do jeito que você tá!"
E o lobo parado assim
do jeito que o lobo estava, 
já não era mais um LO-BO.
Era um BO-LO.
Um bolo de lobo fofo,
tremendo que nem pudim, 
com medo de Chapeuzim.
Com medo de ser comido, 
com vela e tudo, inteirim.
Chapeuzinho não comeu
aquele bolo de lobo, 
porque sempre preferiu 
de chocolate.
Aliás, ela agora come de tudo, 
menos sola de sapato.
Não tem mais medo de chuva, 
nem foge de carrapato.
Cai, levanta, se machuca,
vai à praia, entra no mato,
Trepa em árvore, rouba fruta, 
depois joga amarelinha,
com o primo da vizinha, 
com a filha do jornaleiro,
com a sobrinha da madrinha
e o neto do sapateiro.
Mesmo quando está sozinha, 
inventa uma brincadeira.
E transforma em companheiro
cada medo que ela tinha:
O raio virou orrái;
barata é tabará;
a bruxa virou xabru;
e o diabo bodiá.
                                 FIM
Buarque, Chico

LEITURA - Atividade para os níveis A1 /A2

http://educacaonovoshorizontes.blogspot.com/2010/10/chapeuzinho-amarelo.html

http://educacaonovoshorizontes.blogspot.com/2010/10/chapeuzinho-amarelo.html
http://educacaonovoshorizontes.blogspot.com/2010/10/chapeuzinho-amarelo.html


1. Como era a CHAPEUZINHO...

2. DESENHE as expressões do LOBO:

3. Repare nas cores e a sua relação com as emoções:

4. Que outras cores se associa às emoções?

13

MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Envergonhado Triste Murcho Branco-azedo

Porquê? Que cor terá no final 
da história? Porquê?

O Lobo Branco-Azedo

A Chapeuzinho Amarela

Vermelho

Azul

Verde

ANTES de ter medo DEPOIS de ter medo
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5. Vencendo o medo, a Chapeuzinho transforma as palavras noutras coisas: Ex. raio - orrái. 
Que palavras serão as seguintes? 

6. Procure os termos e expressões que estão escritas no português brasileiro 
e preencha com o equivalente em português europeu:

7. Já tentou transformar os seus medos em companheiros? Enumere três medos e quem escolheria 
para companheiros:

PB PE

Medos Companheiros

penteser

nharaa

saudinoro

bóiaji

tasmafan
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8. Substitua a primeira letra das palavras retiradas do texto pela letra indicada e escreva as palavras 
encontradas:

9. Memorize o seguinte trava-línguas e diga-o com a maior rapidez possível. 

Era uma vez um lobo
que metia muito medo
o medo foi passando
e o lobo, envergonhado,
ficou muito chateado.

Tirado o medo, 
o lobo ficou pelado
um lobo sem pêlo, muito irritado!

Quando o medo passou,
o lobo já não era um lobo,
era um bolo de lobo fofo
que fugiu para o jardim
a tremer que nem um pudim!

Proposta didática: Vanda Araújo e Carlos Xastre

$ medo $ _________      
$ teia$ _________

$ medo $ _________
$ cobra$ _________

$ pelado $ _________
$ bolo$ _________

$ panelas $_________
$ mato$ _________

$ jeitão $ _________
$ ria$ _________

$ dia $ _________
$ mato$ _________

$ vela $ _________
$ dia$ _________

$ brincar$_________
$ dia$ _________

c

d

g

j

l

p

r

t



O Centro de Operações de Socorro iniciou uma operação de busca às 11.20h, 
assim que recebeu o alerta. 

Só foi possível resgatar os jovens às 14.30h.

Apesar de terem ficado retidos na neve por mais de 3h, nenhum elemento do grupo 
apresentava sinais de hipotermia.

Como a maioria dos jovens se encontrava bem, não foi preciso transportá-los 
para o Centro de Saúde de Manteigas.

Nível de competência B2

Proposta de atividade de compreensão do oral 

Vai ouvir a leitura digital de uma notícia de uma estação emissora nacional, na Internet:

CLIQUE AQUI PARA OUVIR

Etapa 1:
Enquanto ouvinte atento, terá de captar e interpretar a informação que lhe é dada. 
Tenha em atenção que há gralhas nos textos, que se transcrevem no original, e que são reflexo da leitu-
ra digital.
No final da audição, responda às seguintes questões:

1. Indique:    O nome da estação ________________ $     A data da emissão  ________________ 

2. Assinale com X a intenção principal que levou à elaboração deste texto.

3. Selecione, das alternativas que lhe são dadas a seguir, a que constitui o tema geral do Noticiário.

4. O texto também narra um acontecimento relacionado com o mesmo tema. Complete:
     (QUEM)? ___________________ ficaram retidos (ONDE?) _____________________
     (QUANDO?) _________________ (PORQUÊ?) _______________________________

5. Escreva V (verdadeiro) ou F (falso) junto das afirmações seguintes, conforme o relato ouvido.

16

MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Convencer/persuadir/aconselhar o ouvinte a fazer alguma coisa.

Informar/dar a conhecer dados meteorológicos verificados nas últimas horas.

Expor opiniões/ argumentar a favor ou contra a decisão de colocar 8 distritos em alerta amarelo 

Agitação marítima e encerramento de portos no litoral.

Mau tempo em 8 distritos do território continental.

Queda de neve nas Terras Altas, acima dos 800/1000 metros.

http://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Oito-distritos-em-alerta-amarelo-devido-a-neve-e-ao-vento.rtp&article=299240&visual=3&layout=10&tm=8
http://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Oito-distritos-em-alerta-amarelo-devido-a-neve-e-ao-vento.rtp&article=299240&visual=3&layout=10&tm=8


Etapa 2:
Leia a abertura do texto do registo áudio da etapa 1 (Noticiário RTP de 30 de novembro de 2009).
Em seguida, identifique no texto algumas formas utilizadas para destacar a informação na página.
Por fim, identifique as duas sequências que compõem o texto.

1. Este texto foi publicado na Internet. É a abertura daquele que ouviu em leitura digital. Para apresentar 
o texto sob  a forma escrita, a pessoa encarregada de o redigir, o redator, teve de tratar graficamente 
a informação de modo a facilitar a leitura da página. 

 1.1 Transcreva a expressão que refere o tema geral. 

$ _________________________________________________________________________

 1.2. Transcreva a expressão que dá ao leitor informação um pouco mais precisa acerca do tema. 

$ _________________________________________________________________________

$ _________________________________________________________________________
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Sequência informativo-descritiva Sequência narrativa

2. As etiquetas correspondem a diferentes componentes da página.

2.2. Associe, a cada um dos componentes, a letra que o identifica. Siga o exemplo, para completar a tabela.

2.3. Consulte as etiquetas laterais e complete:

       a.  A,B,E e F constituem _____________________________;

       b.  C,D e G formam _________________________________

3. Releia com atenção o sumário. De acordo com a informação que dele consta, o conteúdo deste artigo 
tem duas partes distintas. Dizemos que o artigo é composto por duas sequências de texto: uma 
sequência informativa em que se descreve o estado do tempo e outra sequência narrativa, em que 
se apresenta o relato de uma ocorrência. Copie o texto do sumário relativo a cada uma delas. 

Adapatado por Teresa Dangerfield e Helena Ferreira, 
de Programas e Projetos nas Escolas, 
Outros Projetos da DGIDC, Expressão oral (2º Ciclo), Fichas de Trabalho 1 e 2
Disponível em: http://www.dgidc.minedu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=39#i
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Data e hora da publicação F

Estação emissora

Legenda

Imagem

Subtítulo

Título

Sumário ou resumo

http://www.dgidc.minedu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=39%23i
http://www.dgidc.minedu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=39%23i
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PORTUGUÊS BEM CUIDADO

Nesta rubrica, propomos um passatempo com dificuldades da Língua Portuguesa, adaptadas 
de questões colocadas ao Ciberdúvidas (www.ciberduvidas.com). Destacamos também algu-
mas palavras que mudam, e outras que não, de acordo com o Acordo Ortográfico.

PASSATEMPO

1. Diz-se o personagem ou a personagem?

2. Escreve-se açoriano ou açoreano?

3. Devemos utilizar a sigla ADN ou DNA?

4. Escreve-se aero-nave ou aeronave?

5. A forma correta é devias fazer ou devias de fazer?

6. Como se divide as sílabas de água? Á-gua ou á-gu-a?

7. Como se divide as sílabas de polícia? Po-lí-ci-a ou po-lí-cia?

$ $ $ $ $ $        (As respostas serão dadas no próximo número)

 
DE ACORDO COM O ACORDO

$ $     MUDAM $ $ $ $ $ $ NÃO MUDAM

$ $     Acção passa a Ação$ $ $ $ Adaptar

$ $    Mini-saia passa a Minissaia! ! ! Facto

DESTAQUE

A Ciberescola da Língua Portuguesa  é uma plata-
forma de exercícios interativos e cursos online de 
ensino do português, língua materna e língua es-
trangeira. O  acesso à plataforma é universal e gra-
tuito e todos os conteúdos são originais, produzi-
dos especificamente por professores e investiga-
dores em linguística e literatura, cobrindo   as com-
petências da compreensão/interpretação oral e 
escrita, gramática, léxico e semântica. O  programa 
faz o registo de progressão das aprendizagens, 
sendo que a realização de cada exercício é assis-
tida por pontuação, sinalização de erro e, em fase 
ulterior, por soluções, tendo o utilizador sempre 
acesso ao percurso por si realizado. Não é exigida 
a instalação de nenhum software adicional.

http://www.ciberduvidas
http://www.ciberduvidas
http://www.ciberescola.com
http://www.ciberescola.com
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