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Com o primeiro número desta 
Newsletter, pedem as regras do 
texto que se explique a sua ra-
zão de ser. Queremos que esta 
seja uma via de comunicação 
em língua portuguesa para todos 
os que se interessam pela nossa 
língua e que vivem no Reino 
Unido e nas Ilhas do Canal. 
Queremos comunicar em portu-
guês, ao mesmo tempo que re-
fletimos sobre a nossa língua, 
sobre a forma como a usamos, 
sobre o modo como ela nos 
molda. 

Não pensamos da mesma forma 
que um falante de outra língua. 
Não pensamos melhor, nem pior, 
mas de forma diferente. A nossa 

língua, aquela que ouvimos des-
de o berço, é a cor que damos 
ao que nos rodeia, são as pala-
vras de afeto que dizemos aos 
nossos queridos, são as frases 
zangadas, acabadas num ponto 
de exclamação, quando a emo-
ção apenas em Português en-
contra as palavras para se fazer 
conhecer. Dos muitos consagra-
dos escritores portugueses que 
louvaram a nossa língua, a for-
ma como Vergílio Ferreira o fez 
é a que nos parece aqui mais 
adequada: da minha língua, 
vê-se o mar. Mar e língua unem-
nos, pelo mundo fora. Falamos 
português por esse mundo fora, 
em locais inesperados. E vemos 
o azul claro e brilhante das pala-
vras alegres e gentis. Vemos o 
azul profundo e ameaçador das 
palavras tenebrosas e assusta-
doras. Ouvimos, nos sons da 
nossa língua, os ssssssss e os 
shhhhhhh das ondas que reben-
tam na praia, enrolam-se na 
areia, desfazem-se suavemente, 
brincam com as conchas e com 
as pedras e recolhem ao mar. 
Esta é a língua pela qual vemos 
o mundo. À qual se juntam ou-
tras e o mundo torna-se mais 
rico, porque podemos nomeá-lo 
de formas distintas. 

Falar a língua que nos une, eis o 
motivo desta newsletter. Feita de 
artigos de divulgação, numa lin-
guagem que se quer séria, mas 
acessível. De crónicas, com re-
flexões mais personalizadas. De 
materiais, para professores, alu-
nos e pais treinarem de formas 
diversas as estruturas que fa-
zem a urdidura da nossa língua. 
Porque está enganado quem 
achar que já sabe tudo o que há 
a saber sobre o Português. 
Mesmo quem passa a vida a es-
tudá-lo encontra sempre casos 
difíceis. E é bom podermos dis-
cuti-los, ter dúvidas, ouvir a opi-
nião dos outros. Queremos tam-
bém apresentar pessoas na sua 
relação com a língua portugue-
sa: quando a usam, porquê? E a 
última secção, mas não menos 
importante, para adaptar a ex-
pressão do país que nos acolhe: 
new to portuguese. Sim, porque 
são cada vez mais o que que-
rem aprender a nossa língua e 
nós queremos partilhá-la com 
eles. São todos bem vindos.

Boa viagem por este número, é 
o que vos desejo. Para nós, o 
prazer de abrir um caminho foi 
imenso. Sinalizámo-lo em portu-
guês.
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Quem são 
os nossos 
alunos?
Equipa de Apoio à Coordenação

Têm 4  anos, alguns. Estão num 
projeto iniciado no ano letivo 
passado, numa creche de Jer-
sey. Vão crescer bilingues, a fa-
lar e a escrever duas línguas 
bem estruturadas. Uma, prati-
cam-na em casa, com a família. 
Outra, no recreio, com os ami-
gos.

Outros são mais crescidos e 
chegaram apenas com a língua 
materna, que substituem rapi-
damente pela de acolhimento, 
por isso mesmo, porque preci-
sam de se sentir acolhidos pelos 
seus pares.

Alguns ainda escolhem-na como 
língua de acesso à Universida-
de. Preparam os seus A levels 
num português já suficiente para 
escrever ensaios, ler autores de 
língua portuguesa, estar a par 
das notícias do mundo e do país 
de onde vieram. 
Há os mais velhos, que estudam 
português nas Universidades. 

Têm esses a característica de, 
muitos deles, não serem des-
cendentes de pais portugueses. 
São ingleses, são escoceses, 
são irlandeses, de todo o mun-
do. Por motivos mais documen-
táveis ou menos captáveis, es-
colheram licenciaturas com o 
português como língua de op-
ção. Há ainda os adultos que, 
fora das Universidades, procu-
ram o ensino do Português. Tal-
vez seja o apelo do mar. Ou tal-
vez o chamado futuro da eco-
nomia brasileira por devir. 

São 4 250 os nossos alunos. 
Qualquer que seja o motivo, par-

tilham connosco esta língua que 
nos une. Todos os dias, no Rei-
no Unido e nas Ilhas do Canal 
(Jersey) se fala Português. 30 
professores do ensino básico e 
secundário, 4 leitores, 9 docen-
tes  e 4 cátedras em Universida-
des onde se ensina, divulga e 
discute a língua e a cultura por-
tuguesas, para que os que fa-
zem parte deste clube mundial 
se entendam cada vez melhor.

ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO 
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Prof. Doutor João Costa, 
Linguista da  FCSH, UNL

Um dos maiores desafios para 
o professor de língua materna é 
assumir que está a ensinar aos 
seus alunos algo que eles já 
sabem. À entrada para os sis-
temas de ensino, os alunos são 
falantes competentes da sua 
língua materna, na medida em 
que produzem e compreendem 
enunciados de grande comple-
xidade, de forma instintiva e 
inconsciente. Esta é uma situa-
ção totalmente distinta do que 
acontece em outras áreas do 
saber. O aluno que entra na 
aula de Geografia e que não 
tenha contactado com conteú-
dos desta área de saber não os 

domina. Já o aluno – falante de 
português – que entra na aula 
de português domina-a de for-
ma bastante eficiente. Não é, 
contudo, proficiente em todas 
as áreas, nem é capaz de ade-
quar o uso da língua a todas as 
situações.

Assumir isto é entender que o 
ensino da língua materna deve 
construir-se a partir do conhe-
cimento dos alunos. Cabe ao 
ensino formal capacitar os alu-
nos de hábitos de reflexão so-
bre a língua, o que significa que 
os alunos devem ter conheci-
mento aprofundado sobre a lín-
gua para poderem pensar antes 
de agir linguisticamente. As 
formas como todos usamos a 
língua diferem em função dos 
contextos em que nos encon-
tramos. 

A tomada de consciência da 
adequação das formas aos con-
textos é um dos melhores con-

tributos que a aula de língua 
portuguesa tem obrigação de 
dar aos alunos. Para tal, é im-
portante que os alunos contac-
tem com registo variados, com 
estruturas de complexidade di-
ferenciada e que o seu capital 
lexical vá aumentando.

Sabemos que a língua é porta 
de conhecimento a todas as 
áreas de saber. Capacitar os 
alunos com ferramentas para 
um uso mais eficiente da língua 
é, assim, potenciar o conheci-
mento a que eles têm acesso. 
Para que haja sucesso nesta 
atividade, é fundamental que os 
tempos sejam ganhos no ensi-
no do que os estudantes não 
sabem, sem ignorar tudo o que 
sabem. Cabe ao professor dia-
gnosticar o estádio de desen-
volvimento linguístico de cada 
aluno para que possa haver 
crescimento linguístico, a partir 
de uma intervenção adequada.
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Dr. Pedro Mendes, Psicólogo
pedro.g.mendes@netcabo.pt

No meu grupo de supervisão era 
sempre assunto de discussão o 
papel do pai e da mãe (ou edu-
cador na falta destes) no desen-
volvimento psicológico da crian-
ça, que se reflecte depois nas 
suas competências sociais e es-
colares ou falta destas, enquanto 
sintomas. Assunto muito reflecti-
do pelas várias escolas de psico-
logia, mas sem resposta inequí-
voca... pois claro, estamos a falar 
de pessoas, e não há modelo, 
escola ou teoria psicológica que 
revele os seus mistérios... mas 
vamos tentando!

A este propósito, gostaria de par-

tilhar convosco neste nosso pri-
meiro encontro, uma história con-
tada pelo meu supervisor, que 
demonstra a importância do estar 
com os nossos educandos, e é 
claro, de preferência de forma 
activa e empenhada. É uma his-
tória do “mestre” Prof. Dr. João 
dos Santos, psicanalista e peda-
gogo português (1913-1987).

Um dia, levou um grupo de me-
ninos e meninas da sua “Casa da 
Praia” ao castelo de São Jorge, 
com o objectivo de brincarem à 
conquista do castelo (sim, João 
dos Santos educava os meninos 
brincando com eles, que outra 
forma poderia ele usar?), estou a 
imaginá-lo, preparando os peti-
zes de armadura de jornal e es-
pada de cartão para a grande 
aventura, incentivando-os a con-
quistar aquele castelo (é brin-
cando em meninos às conquistas 
que nos tornamos futuros adultos 
conquistadores). No meio da 
animação que traz uma batalha a 
fingir, uma menina ficou sozinha, 
hirta, incapaz de participar. João 

dos Santos, foi junto dela e per-
guntou-lhe se não queria ajudar 
os seus amigos na conquista do 
castelo, acrescentando (com cer-
teza) que ela era absolutamente 
necessária. Ela respondeu-lhe 
que não tinha força para lutar, 
porque o pai estava muito longe, 
a trabalhar em Paris. Para os 
nossos filhos terem força para as 
suas lutas (ao seu jeito não mais 
simples do que as nossas), pre-
cisam muito de nos sentir por 
perto... precisam de perceber 
que nos interessamos pelas suas 
conquistas e derrotas, do nosso 
exemplo porque estão a apren-
der a ser “crescidos” connosco, 
de os ajudarmos a fazer os traba-
lhos de casa porque nós “sabe-
mos tudo” (e aproveitemos en-
quanto eles pensam assim que 
dura pouco tempo...). Para con-
quistarem os seus castelos esco-
lares, emocionais e relacionais 
precisam de nós por perto. Quan-
tas vezes eles nos perguntam a 
propósito de uma brincadeira, de 
um desenho animado que estão 
a assistir na televisão ou de um 
livro que estão a ler: “mas ficas 
aqui comigo, não ficas?”
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Mas ficas aqui comigo,
não ficas?
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Presidente da Portuguese 
Association of Research-
ers and Students in the 
United Kingdom

Quem é?
Sou um "bimaranense" de 26 
anos. 

O que faz?
Fiz Física e Astronomia no Porto 
e  vim para o Reino Unido em 
2007. Vim fazer uma pós gradu-
ação, o PART III em física teóri-
ca e matemática aplicada, no 
DAMTP, em Cambridge. Depois, 
em Setembro de 2008, mudei-
me para Portsmouth, no sul de 
Inglaterra, para fazer doutora-
mento em Cosmologia. Trabalho 
em origem das estruturas do 
universo. Estou a 3-5 meses de 
acabar. Já vão 4 anos e 3 meses 
desde que vim para cá.

Fala português no seu trabalho?
No meu instituto já houve mais 
portugueses do que há agora. 
Hoje em dia só sobra uma. Isto 
não significa que trabalho em 
português, significa sim que de 
vez em quando falo português 
no instituto. Acho que hoje em 
dia falo mais espanhol que por-
tuguês no dia a dia. (Eu tenho 
muito amigos que falam a língua 
de Cervantes). Para trabalhar 

uso sempre inglês ou anglicis-
mos, mesmo quando estou a 
falar com portugueses (ou outra 
língua que fale). 

Em que circunstâncias usa o 
português?
O português é mais a minha pá-
tria que uma língua que use. 
Gosto muito dessa frase do 
Pessoa. Para mim português é 
uma identidade, uma cultura 
muitas vezes intangível aos ou-
tros. Para além disso sinto-me 
mais ligado a uma língua falada 
que escrita. A escrita nem sem-
pre é fonética e eu gosto de 
manter o meu português "erra-
do". Como nortenho, habituei-me 
a ser notado pelo meu sotaque 
(mesmo no Reino Unido). Se a 
minha língua é a minha pátria, o 
meu sotaque é a minha casa. 

Com quem fala português?
Falo português com os meus 
pais e com os meus amigos no 
Skype. No dia a dia não o uso. 
No entanto preservo-o. Leio reli-
giosamente o Público todos os 
dias, mas é o único. Leio a Nati-
onal Geographic e o The Eco-
nomist, mas em inglês. Os livros 
que leio estão em Português e 
Inglês, tenho poucos em Espa-
nhol e Francês e um em Árabe 
(eu gosto de línguas e esta é a 
nova que ando a aprender). 

Lê/escreve em português?
Como presidente da PARSUK 
escrevo sempre em português, 
excepto quando tenho de falar 
com um anglófono. Durante al-

gum tempo tive o teclado do 
mac em inglês. Hoje em dia te-
nho em português. A verdade é 
que me arrependo. Prefiro o te-
clado brasileiro, junta o que nós 
precisamos para escrever em 
português e o bom dos teclados 
anglo-saxónicos. 

Qual é  a sua língua das 
emoçōes?
Eu tenho uma inteligência emo-
cional muito grande por isso tan-
to reajo em português como em 
inglês, dependendo do ouvinte. 
Caso esteja só, faço-o quase 
exclusivamente em português.

Vimaranense 
adj. 2 g.
1. Relativo ou pertencente a 
Guimarães.
s. 2 g.
2. Natural de Guimarães
Cosmologia:
(cosmo- + -logia) 
s. f.
Ciência das leis que regem o 
universo.
http://www.priberam.pt/dlpo/

photo by nasa1fan/MSFC on 
Flickr

SER EM PORTUGUÊS, TRABALHAR EM INGLÊS

Depoimento 
de José Fonseca
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Dra. Ana Paula Dias, coordenadora do Centro de 
Língua Portuguesa, Instituto Português do Ori-
ente. 

Chamam‐se Manuel Wong, José 
Tam, Maria Cecília Leong e são 
professores de português. São 
chineses e adotam um nome por-
tuguês ou, pelo menos, ocidental, 
para facilitar o contacto com os 
estrangeiros. É assim em Macau 
e em Hong Kong e entre os do-
centes e alunos de português na 
China. Outros são macaenses e 
os seus apelidos transpiram histó-
ria: são os Nolasco da Silva, os 
Ritchie, os Senna Fernandes, os 
Santos Ferreira. Apenas um ou 
outro traço mais oriental nos seus 
rostos relembra a longa viagem 
desta língua que partilhamos.
Todos falam português, um tanto 
timidamente uns, por vezes crista-
linamente outros. Há ainda o caso 
dos estudantes da China conti-
nental, como se diz por cá. Es-
pantosos na sua fluência, na 
competência com que dominam 
vocabulário e sintaxe e na avidez 
com que nos procuram para trei-
nar essa língua que apostaram 
aprender.
Quatro anos de estudo intensivo 
e ei‐los a palmilhar o mundo – 
esperam‐nos Angola, o Brasil, o 

futuro. Que passa pelo português 
que falam.
Há os concursos de recitação, de 
argumentação, de debate, das 
escolas primárias, secundárias, 
do Politécnico e da Universidade, 
altamente concorridos e prestigi-
ados localmente. Crianças e jo-
vens declamam o seu português 
nervoso ou convicto, apresentam 
oralmente os seus textos muitas 
vezes decorados do princípio ao 
fim, até na pontuação. Empenha-
damente.
Há depois, nestes 30 quilómetros 
quadrados, o português que se 
escreve ou antes, o português 
escrito. É mestiço. Ternamente 
mestiço na sua adaptação a este 
trópico de Câncer, silabado, en-
trecortado, errado até. Travestido 
em palavras inventadas. Palavras 
que escorregaram e se instalaram 
à sua maneira ingénua, descon-
certante, arcaica nas tabuletas, 
nos anúncios, mesmo nos servi-
ços públicos, nos domínios insti-
tucionais. Palavras portuguesas. 
Resistentes. 
Combinações únicas. As lojas das 
sopas de fita, os estabelecimen-
tos de comidas, o chã de medici-
onal, o centro de massage, os 
vest dos de noivas, as sapatarias, 
a lembrar as palavras cantonesas 
monossilábicas. Todos tendemos 
a modelar pronúncias ou acentos 
tónicos por paradigmas familiares, 
aqui não é exceção. A rudeza 
cândida da indicação «retrete» 
para quem desembarca em Ma-
cau, vindo aeroporto de Hong 
Kong. Mas pelo menos sabemos 
onde nos dirigir.

É certo que em termos percentu-
ais, o número de falantes de por-
tuguês é pouco significativo. Em 
Macau, o português permanece 
como língua oficial com estatuto 
idêntico ao chinês, mas só a pe-
quena população euro‐asiática o 
usa e há apenas uma escola por-
tuguesa, que serve uma popula-
ção de cerca de 2 mil portugue-
ses. Há escolas luso‐chinesas 
com secção portuguesa, onde é 
língua veicular de ensino. E é lín-
gua de opção noutras. Podemos 
repetir, até se esvaziar o signifi-
cado da afirmação, que não hou-
ve e/ou não há uma política lingu-
ística de sedimentação da língua 
portuguesa neste território. É ver-
dade e é indiscutível; apesar de 
os chineses e os portugueses te-
rem convivido durante tanto tem-
po, nunca chegaram a um inter-
câmbio essencial e significativo. 
Ambos não se comunicaram bem, 
como se um pato falasse como 
uma galinha, como diz um pro-
vérbio cantonense.
Mas hoje apetecia‐me apenas 
falar destas pessoas todas que 
aqui falam português ou que se 
esforçam por o fazer. Das que 
vejo ir duas ou três vezes por se-
mana a uma qualquer escola 
aprender a falar a língua, após 
um dia cansativo de trabalho. Nos 
seus rostos jovens ou mais madu-
ros é imperscrutável o desígnio 
que os leva a tal. Na timidez das 
suas respostas a interpelações, 
também. E no entanto, mo-
vem‐se. Ou põem em movimento 
esta língua viajante e viajada que 
é maior que a ocidental praia lusi-
tana de onde um dia, há centenas 
de anos, partiu e prosseguiu esta 
viagem contínua que lhe dá rosto 
e identidade.

CRÓNICA

Falam Português
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Just say it!1

Luís Gomes, University of Glasgow / Instituto Camões

Ab initio learners of Portuguese 
often complain of the difficulties of 
learning the language, normally  
followed by  the stereotypical com-
ment of how  similar, but different, it 
is to Spanish. Although written Por-
tuguese is fairly  easy  to under-
stand if the learner has some 
grasp  of an Iberian or Romance 
cognate language, which is often 
the case in the UK, students 
quickly  find themselves at odds 
with its pronunciation. Unlike Cas-
tilian Spanish, for instance, the re-
lationship  between a familiar letter 
and its usual equivalent sound can 
be strikingly different.
Let us consider the following, 
where Spanish is used as a cog-
nate comparative:
- Também estudamos em Glasgow. PT

- También estudiamos en Glasgow. SP
At first sight, other than the odd 
letter, there is very  little difference 
between these samples of written 
SP and PT. However, in the PT 
sample, the issue is that we do not 
pronounce all the letters just as 
they  are written, as in SP; in other 
words, the similarly  direct match 
between letter and sound is less 
obvious: for instance, the final /m/ 
is to be nasalized, or the initial /e/, 
before an /s/, is often not pro-
nounced.
These sounds differ greatly  from 
what the English-speaking learner 
would expect, and even more so if 
the learner approaches Portu-
guese from a Castilian Spanish 
perspective, because it is very 
much pronounced as it is written, 
even for an English speaker.
To resolve this, to the question 
asked by  our learners of ‘why  is 

the final /m/ a nasal, and why is the 
initial /e/ not pronounced?’, we re-
ply  ‘never mind the ‘why’, just say 
it!’. In practice, this means that we 
do not let them see, in writing, the 
words they  are pronouncing. In-
stead, we focus on oral skills, train-
ing the ear to the particularities of 
Portuguese, and freeing the brain 
from the long-established pattern 
of reading by uttering sounds in 
response to recognising letters.
This is not a case of learning sim-
ply  by  oral repetition. Indeed, our 
courses are very  much grammar 
based and structured. After a 
while, we expect that they  will have 
sufficient grasp  of the bricks and 
mortar of the language (vocabu-
lary, structures, idioms...) to enable 
them to explore other skills with 
greater confidence. What we ad-
vocate is simply  that they do not 
attempt to write a single Portu-
guese word for the duration of two, 
maybe three, whole classes.
From the beginning, students are 
informed (in English) that the tutor 
will not write anything for some 
time, so they  will need to write it 
down in such a way  that it will help 
them remember how to pronounce 
it back to the tutor, exactly  as the 
tutor did. Usually, not all students 
are familiar with the International 
Phonetic Alphabet; however, for 
this exercise, any individual pho-
netic transcription that works for 
each one of them, fits the purpose 
(this has the added advantage that 
international students find it easier 
to relate the Portuguese sounds to 
those of their native tongue). As a 
consequence, students pay  closer 
attention to pronunciation, as it is 
their only means of communicat-
ing. Incidentally, encouraging stu-
dents to look at one’s mouth as 
one carefully  pronounces a word 
seems to work rather well, just as 
babies often do when learning to 
speak.
We wil look at a brief example to 
illustrate this. As will also be com-
mon practice with many  col-
leagues, we begin with simple in-
troductions. This includes a simple 
greeting, saying one’s name, ask-
ing a student’s name, greeting him/
her and encouraging, by  gestures, 
to greet back. The process is re-
peated with two or three more stu-

dents, and then the task is passed 
to the students to greet and intro-
duce each other.
Let us now see it working:
- Olá, sou o Luís – e você, como se 
chama?

- Muito prazer.
By experience, students would 
struggle with the pronunciation of a 
number of words if they  were to be 
reading them back: for instance, 
‘sou’, as in the English verb ‘to 
sow’ (the seeds, etc.), would be 
read/pronounced back as *‘su’ (as 
in English ‘sue’); most instances of 
the letter /s/ would be sibilants; and 
there is the expected *‘tchamo’, 
due to  English contamination of 
the pair /ch/, pronounced in Portu-
guese as in ‘shop’, but in English 
as in ‘chop’. There are other cases 
(nasal sounds in English, any-
one?...), but these are a suitable 
example.
By  making the students wholly  re-
sponsible for oral comprehension 
and production from early  on in the 
learning process, results have im-
proved very  significantly. After two 
or three initial classes where no 
Portuguese words were written 
down, nor any  book or handout 
with words was provided, students 
had to rely  on their own phoneti-
cally  transcribed notes to partici-
pate in the class.
Interestingly, when the correct 
spelling for the words they were 
saying was gradually  introduced, 
there was still an occasional lapse 
into contaminated pronunciation 
(e.g., ‘um’ would be pronounced as 
*‘ume’), or words speeled in their 
‘personal’ phonetics, though a 
slight glance or a quick signal from 
the tutor is usually  sufficient for the 
student to self-correct. This quickly 
disappears completely. And, here 
presented in an empirical appre-
ciation, we have now rather good 
ab initio Portuguese speakers – if 
not quite yet the best on the 
grammar, at least on the pronun-
ciation!
1 A variant of this text was first presented as 
‘Teaching ab initio – challenges and strategies. 
A comparative look at Russian, Catalan, Portu-
guese and Hungarian’, at the LLAS workshop 
Language diversity in Scottish universities: 
practical strategies to support teaching and 
learning (20 February 2009, 
http://www.llas.ac.uk/events/archive/3104).

NEW TO PORTUGUESE

http://www.llas.ac.uk/events/archive/3104
http://www.llas.ac.uk/events/archive/3104
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Ler em Português, 
em todas as idades

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

As sugestões de leitura que 
apresentamos sāo de obras 
para várias idades e níveis 
de proficiência linguística. 
Aproveitemos que a noite 
começa mais cedo e nos 
leva para casa para ler. So-

zinhos ou em família, que a leitura deve ser ao  
gosto de cada um.

LIVROS INFANTIS
O Mundo no Chão

Texto de Nuno Casimiro e ilustrações de João Vaz 
de Carvalho, (2011), Bags of Books

Com as 
e x p r e s-
s ivas e 
sugest i-
vas ilus-
t r ações 
de  João 
Va z d e 
C a r v a-
lho, este 
livro faz-
s e d a 
conjuga-
ç ã o d e 
uma ideia muito simples, a de que há histórias por 
contar em locais insólitos e inesperados, como 
uma casa abandonada. Inicialmente narrada por 
um gato, a história percorre algumas memórias 
relevantes, como o cinema e o seu mistério, mas 
resulta particularmente interessante pela forma 
como explora espaços e objetos conhecidos, às 
vezes quase esquecidos e, sobretudo, não valori-
zados.

O Livro dos Quintais

Texto de Isabel Minhós Martins e ilustrações de 
Bernardo Carva-
lho, (2010), Pla-
neta Tangerina

Segundo volume 
da coleção «His-
tór ias Parale-
las», este álbum 
da dupla Isabel 
Minhós Martins 
e Bernardo Car-

valho propõe uma forma diferente de contar as 
histórias de um grupo de vizinhos com quintais 
contíguos. A narrativa, localizada sempre neste 
espaço exterior, segue o fio cronológico da passa-
gem do tempo, uma vez que cada dupla página 
ilustra um mês diferente e a forma como ele é vi-
venciado pelas pessoas que partilham o espaço. A 
natureza, no seu ciclo contínuo, serve de pano de 
fundo aos encontros e desencontros das persona-
gens e de um animal misterioso que se passeia 
pelas páginas (e pelos vários quintais). Construído 
como um jogo, onde é preciso ler, de forma com-
plementar, o texto e as imagens, descobrindo 
pormenores, antecipando hipóteses e confirmando 
expectativas, o álbum põe à prova a atenção e a 
perspicácia dos leitores, convidando-os a fazer e a 
refazer a leitura. Ideal para uma leitura partilhada, 
em família ou na escola, este livro ilustra, mais 
uma vez, a excepcional energia criativa da dupla 
de autores. 

Eu Só Só Eu

Texto de Ana 
Saldanha e 
i l us t rações 
de Yara Ko-
no, (2011), 
Caminho

Cons t ru ído 
c o m o u m a 
espécie de 
lengalenga, 
es te á lbum 
aposta nas repetições e nos paralelismos como 
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forma de contar a história de uma grande mudan-
ça na vida do narrador. Habituado a ser “só ele” a 
ocupar os espaços, a ter atenção da família, a 
possuir todos os objetos e a ser, afinal, o centro 
das atenções, vai descobrir que há lugar e tempo 
para a entrada em cena de um novo elemento na 
família. Tematizando uma questão relevante do 
crescimento infantil e da construção da identidade, 
este volume, com expressivas ilustrações de Yara 
Kono, desmistifica o tópico do nascimento do ir-
mão. 

LIVROS JUVENIS
Para Maiores de Dezasseis

de Ana Saldanha (2009), Caminho

Part indo do trata-
mento de um tema 
atual, às vezes ainda 
tabu, relacionado com 
comportamentos se-
xuais desviantes, a 
autora constrói uma 
narrativa densa, cru-
zando vários tempos, 
discursos e perspecti-
vas, o que lhe permite 
escapar à avaliação 
simplista da situação. 
Protagonizada por 

uma adolescente que procura a sua identidade 
(física e emocional) em resultado de processos 
conturbados de crescimento e de dinâmicas fami-
liares complexas, e a sua afirmação pessoal, a 
narrativa apresenta Dulce como uma presa fácil 
de efebófilo, dando conta das estratégias predató-
rias que este homem leva a cabo. Ao mesmo tem-
po, e sempre evitando os moralismos fáceis, são 
problematizadas inúmeras questões candentes, 
ligadas às vivências e rotinas das famílias con-
temporâneas, das relações entre gerações, dos 
grupos, propondo aos leitores uma viagem a um 
universo juvenil marcado pela inquietação que re-
sulta de processos de construção de identidade 
nem sempre óbvios. Com um discurso cativante e 
fluído, pontuado de um humor fino e penetrante, 

também em resultado da ironia, que conquista os 
leitores logo na primeira página e os prende ha-
bilmente, a autora recorre a processos narrativos 
complexos, exigindo inferências e correlações vá-
rias.

Meia Hora Para Mudar a Minha Vida

de Alice Vieira, (2010), Caminho

Em Meia Hora 
para Mudar a Mi-
nha Vida, o mais 
recente romance 
juvenil de Alice 
Vieira, assistimos 
à tematização de 
algumas questões 
que func ionam 
como eixos cen-
trais para a leitura 
da produção literá-
ria desta autora. A 
narrativa, de pri-
m e i r a p e s s o a , 
conta a história de 
Branca, uma criança que apesar de ter nascido 
num contexto aparentemente disfuncional, sem 
conhecer o pai nem qualquer elemento da família 
biológica para além da mãe, cresce feliz e equili-
brada no seio de um grupo muito especial de ato-
res e artistas. Esta pequena comunidade, que par-
tilha casa, palco, afectos e uma paixão pelo dra-
maturgo Gil Vicente e pelo Benfica, funcionará 
como a referência afectivamente mais marcante 
da narradora, mesmo depois da morte da mãe e 
do regresso à casa da avó. Perspectivando, a par-
tir de um ponto de vista singular, o universo infantil 
e as dores do crescimento e da busca de uma 
identidade pessoal, o romance é ainda caracteri-
zado pela presença do humor habitual da autora, 
associado à «Feira», uma espécie de companhia 
de teatro amador. Com um discurso fluído e cati-
vante, a autora conquista os leitores, mantendo-os 
presos e atentos ao fio de uma história que os in-
terroga e questiona também a sociedade e a for-
ma como esta entende o universo infantil. 
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Ilha Teresa

de Richard Zimler (2011), Dom Quixote

Conhecido, sobretudo, enquanto romancista, Ri-
chard Zimler tem, nos últimos anos, alargado a 
sua produção literária ao público infanto-juvenil, 
ao qual já dirigiu três obras relevantes, de quali-
dade estética assinalável. Em Ilha Teresa, recria e 
cruza vários temas relevantes, contando a história 
de Teresa, uma jovem portuguesa imigrante nos 
Estados-Unidos, 
que vive um perío-
do particularmente 
crítico da sua exis-
tência. Para além 
das dificuldades de 
integração, Teresa 
perde o pai, o seu 
suporte afetivo, o 
que complica muito 
a sua relação con-
t u r b a d a c o m a 
mãe. Sem referên-
cias estruturantes, 
a personagem en-
tra num processo 
destrutivo do qual só sairá com a ajuda da música, 
dos afetos e da esperança.

LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS

A Viagem do Elefante

de José Saramago (2008), Caminho

A narrativa baseia-se na via-
gem de Salomão, um elefan-
te que no século XVI cruzou 
metade da Europa, de Lis-
boa a Viena, por extrava-
gâncias de um rei e de um 
arquiduque. 

Dom João III, rei de Portugal 
e Algarves, casado com 
dona Catarina d’Áustria, re-
solve oferecer a  seu primo, 
o arquiduque austríaco Ma-

ximiliano II, genro do imperador Carlos, um elefan-
te indiano que há dois anos se encontra em Be-

lém, vindo da Índia.
Deste facto histórico não abundam os testemu-
nhos. Mas há alguns. Com base nesses escassos 
elementos, e sobretudo com uma poderosa imagi-
nação, José Saramago cria uma ficção em que se 
encontram pelos caminhos da Europa persona-
gens reais de sangue azul, chefes de exército que 
quase vão às vias de facto e padres que querem 
exorcizar Salomão ou pedir-lhe um milagre.

LIVROS EM LINHA

O Instituto Camões disponibiliza livros em formato 
digital que podem ser lidos, vistos, clicados e al-
guns até ouvidos por todos. O  acesso é livre e as 
propostas são interessantes. Podem ser bons 
pontos de partida para trabalhar ou para um des-
cansado momento de lazer.

Sugerimos a coleção Era uma vez um Rei, dispo-
nível em:

http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/
a-ler/era-uma-vez-um-rei.html

http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-ler/era-uma-vez-um-rei.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-ler/era-uma-vez-um-rei.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-ler/era-uma-vez-um-rei.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-ler/era-uma-vez-um-rei.html
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A2 (Nível Inicial)

Desenvolvimento lexical:
Como se relacionam as palavras?

1. Ordene as palavras do significado mais ge-
ral para o particular.

2. Anomalia semântica. 

a) Preste atenção às frases disparate. 

Atirei o telefone ao chão e ele começou a chorar.

O pé da mesa meteu um golo.

O meu carro casou com o jipe do vizinho.

Tenho ideias verdes quando como espinafres.

Um computador japonês pediu a nacionalidade 
portuguesa.

A alegria é redonda e a tristeza é retangular.

b) Complete as seguintes frases.

Vi um ______________ a atravessar a minha rua.

Um ________________ elétrico comprou rifas na 
festa da escola.

Uma alforreca ________________ a papelaria do 
meu bairro.

A Maria perguntou as horas a um ____________.

O gelado __________ de ter saído do congelador.

A Terra _____________ de dia com o Sol e de 
noite com a Lua.

c) Escolha as  palavras parónimas e complete as  
frases.

comprimento cumprimento
mugir mungir

contornar controlar
provar prever
gravar cravar
saber sabor

1. O ______________ do João é uma palmada no 
ombro.

2. Faz-me o favor de ____________ esta música.

3. Falta-me __________ o desenho a azul.

4. __________ fazer contas é útil.

5. A Maria levanta-se de madrugada para 
_____________ as vacas.

6. Vou ______________ este bolo.

7.Gosto do _______________ das amoras.

8. O herói conseguiu ____________ a lança no 
ombro do bandido.

9. Ontem à noite, na quinta, as vacas fartaram-se 
de ___________.

10. O ____________ da sala de aula é 30 metros.

11. Ninguém consegue ______________ o futuro.

12. O  João gosta de _____________ o trabalho 
dos outros.

Fonte: DUARTE, Inês (2008) “O  conhecimento da Lín-
gua: Desenvolver a Consciência Linguística”, Secção 5 
“O Desenvolvimento da Consciência Lexical” (pág. 35). 

Por Equipa da Coordenação 

Propomos alguns materiais didáticos que podem 
ser usados para estudo autónomo, com o apoio 
dos pais ou em sala de aula. Trata-se apenas de 
sugestões de atividades que poderão contribuir 
para uma partilha de práticas sobre aspetos es-
senciais do ensino da língua. 

árvore,	  pinheiro,	  vegetal

animal,	  pardal,	  pássaro

futebol,	  futebol	  de	  salão,	  jogo

palavra,	  sílaba,	  frase

bairro,	  cidade,	  rua

photo by Agus Munoraharjo

http://www.fotopedia.com/users/agusem
http://www.fotopedia.com/users/agusem
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Nível de competência B1

Atividade – Registos de Língua

Nota: Para esta actividade, vai precisar de alguma informação 
que já trabalhou:
- A diferença entre REGISTO FORMAL e REGISTO INFOR-
MAL.
- Como identificar o SUJEITO de uma frase.
- Como identificar os PRONOMES PESSOAIS.
- Recordar que os verbos flexionam em pessoa e número.

Se está esquecido, consulte a sua Gramática antes de iniciar a 
actividade!

Como nos dirigimos a quem não tratamos 
por tu?

Observe a seguinte frase:

! Quando é que tu fazes anos?

Qual é o sujeito desta frase? 

________________________________________

A quais dos seguintes destinatários dirigia a per-
gunta:

Um amigo da escola$ $ $ $          □
Um professor$ $ $ $ $          □
Um irmão seu$ $ $ $          $          □
Um escritor que entrevisto no lançamento de um livro         □
Um adulto que entrevista na rua para um trabalho $$
de área de projeto$ $ $ $          □

Recorde: usa com as pessoas da sua idade (ou 
de idade próxima da sua) um registo FORMAL ou 
INFORMAL? 

________________________________________

Deve usar o pronome tu no registo informal? 

________________________________________

Geralmente, diz-se que tratamos por você os que 
não tratamos por tu. Será verdade? Primeiro, va-
mos observar como funciona a forma você.

Observe: você é um pronome!

Lembre-se que sabemos a classe de uma palavra 
quando a podemos substituir por outra da mesma 
classe. Por exemplo, sabemos que, na frase (a), 
´´ama´` é um verbo, porque pode ocorrer no con-
texto de outro verbo:

(a) O João ama/adora/come/bolachas

Você é um pronome, porque pode ocorrer no con-
texto de outros pronomes. Verifique se pode subs-
tituir os pronomes sublinhados nas seguintes fra-
ses por você:

                                           possível    impossível

1. Ele está ali.                        □        □
2. Este livro é para nós         □        □
3. Se ela cantar, fugimos       □        □
Ao contrário dos nomes, que podem ocorrer com 
determinantes, os pronomes não podem:

4. O menino está ali.           -  OK!
5. O ele está ali!                   - IMPOSSÍVEL!

Verifique se você pode ocorrer com um determi-
nante, escolhendo a opção certa:

6. Você/o você está ali.

Conclusão: você é um pronome, tal como eu, tu 
ou ele.

Já verificámos que você é um pronome. 

Verifique agora qual a forma verbal correta, com-
pletando a frase como no exemplo:

Quando é que tu fazes (fazer) anos?

Quando é que você _______ (fazer) anos?
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Em que pessoa se flexiona o verbo quando o su-
jeito da frase é o pronome você? 
_________________________

Em que número se flexiona o verbo quando o su-
jeito da frase é o  pronome você? 
_________________________

Verifique as suas conclusões até aqui:
O pronome tu é usado como sujeito em registo informal?                  

SIM □  NÃO □

Você é um pronome que pode ser usado como sujeito.                  

SIM □  NÃO □

Quando você é o sujeito de uma frase, o verbo flexiona 
na 3ª pessoa do singular.                                                                                                                       

SIM □  NÃO □

O que ainda não sabemos:
Você é usado em registo formal?

Verifique se é verdade que tratamos por você as pessoas que 
não tratamos por tu consultando: 
Conhecimento Explícito da Língua,Registos de Língua, Activi-
dade 3 – 2º ciclo (pp.116-123)
Disponível em:
http://www.dgidc.min-edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=direct
orio&pid=32#i

Nota: Atividade adaptada do documento acima referido

http://www.dgidc.min-edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=32#i
http://www.dgidc.min-edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=32#i
http://www.dgidc.min-edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=32#i
http://www.dgidc.min-edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=32#i
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