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Voltámos. Ao trabalho, à escola, 
às rotinas dos dias marcados 
pelos horários. Voltamos a ter 
horas para acordar e para 
adormecer, voltamos a ter pou-
co tempo para o lazer. Os dias 
já são mais pequenos e os fins 
de tarde que se prolongavam 
até às dez da noite são a me-
mória que trazemos connosco 
das férias. 
Neste tempo de recomeço, te-
mos de nos concentrar no que 
é bom. As memórias das férias 
não podem deixar-nos virados 
para trás, a suspirar pelo que já 
foi. Temos de nos virar para o 
que nos espera. E o que nos 

espera, a nós, pais, professo-
res e alunos, é sempre cheio 
de possibilidades. Queremos 
fazer melhor do que no ano 
passado. Queremos fazer mais. 
Queremos evitar alguns erros 
que cometemos, como profissi-
onais, como pessoas, como 
educadores.
É a vantagem dos recomeços: 
podemos fazer melhor. E temos 
de pôr nessa vontade entusias-
mo, força de querer conseguir. 
Nesta edição, dedicamo-nos ao 
regresso ao trabalho, à escola, 
à importância de nos entusias-
marmos com novos projetos. 
Para esta Coordenação, os de-
safios são muitos. Continua-
mos a trabalhar para que o 
maior número de alunos possí-
vel do Reino Unido e Ilhas do 
Canal tenha aulas de Portu-
guês. Queremos que essas au-
las tenham qualidade e que 
respondam o mais possível às 
necessidades das famílias. Te-
mos de nos ajustar às mudan-
ças nas escolas inglesas, o que 
não nos deixou começar o ano 

letivo quando queríamos. É um 
grande e continuado desafio. 
Queremos dar continuidade a 
alguns projetos, como o da Ci-
ência nas Escolas, em colabo-
ração com a Parsuk. Vamos 
iniciar uma parceria com A Little 
Gesture, para ajudar a educa-
ção de jovens em Moçambique. 
Teremos roteiros de visitas a 
Museus de Londres, para pro-
fessores e famílias, em Portu-
guês. Temos livros de literatura 
infantil e juvenil de qualidade, 
recentes, que emprestamos 
aos nossos alunos. Vamos ofe-
recer, em conjunto com o Mil-
lennium BCP, milhares de livros 
a bibliotecas escolares e de 
Associações inglesas com alu-
nos portugueses. 
Outras surpresas surgirão, a tal 
nos ajude o sonho e a força. 
Porque acredito que os reco-
meços, na escola, em casa, 
onde for, são feitos destes dois 
ingredientes. 
A todos, um ano letivo cheio 
de sonhos e de força para os 
concretizar. 

EDITORIAL

O regresso
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Carlos Ferreira
Professor de Português na rede do EPE
Instituto Camões

Ao contrário de Luís de Camões, 
estou em Londres por “razões 
que o coração” conhece. Sou 
professor e não consigo conce-
ber, na minha vida, outra ativi-
dade. Sempre senti que as ho-
ras, primeiro à secretária e mais 
tarde no computador, eram com-
pensadas pelo privilégio de poder 
assistir ao desenvolvimento inte-
lectual dos meus alunos. Traba-
lhei em Portugal mais de vinte e 
cinco anos, enquanto professor 
de Português e de Francês e, 
numa fase menos aliciante da 
minha vida pessoal e profissional 
em Portugal, proporcionou-se 
rumar a Londres, à procura tam-
bém de outros desafios. 

Passei por algumas escolas in-
glesas. Encontrei qualidades e 
defeitos no sistema inglês. Tive 
a oportunidade, cedo, nesta mi-
nha curta experiência de lecio-
nação pelas terras de Sua Ma-
jestade, de compreender e apli-
car a filosofia subjacente aos 
exames oficiais ingleses de Por-

tuguês – língua estrangeira, do 
sistema britânico. O contacto 
com o Português Língua Não 
Materna, nesta perspetiva espe-
cífica, fascinou-me. Apercebi-me 
que o meu savoir faire em rela-
ção ao trabalho na língua es-
trangeira podia ser transposto 
para a língua materna. Estava 
lançado o desafio!

Concorri para professor, ao ser-
viço do Instituto Camões, e con-
segui ficar colocado aqui em 
Londres. Integrar a equipa da 
rede permitir-me-ia pôr em práti-
ca a minha firme intenção de 
amalgamar os meus saberes: 
misturá-los e fazer algo de novo, 
qual cocktail explosivo!

Estou a iniciar os trabalhos com 
os grupos. Estou cheio de proje-
tos, ideias para concretizar e de 
dúvidas também! Acima de tudo, 
reencontrei o entusiasmo e a 
dedicação dos meus primeiros 
tempos na atividade docente!

Os desafios que se colocam a 
um professor, no presente papel, 
são consideráveis. Nesta Lon-
dres, verdadeira Torre de Babel 
e amálgama de línguas e cultu-
ras, os portugueses que encon-
trei, até agora, são também eles 
de origem variada e com proje-
tos de vida igualmente díspares. 
Em comum, entre todos ou, pelo 
menos, em muitos deles a firme 
vontade de manter viva as ori-
gens e de possibilitar aos filhos 
o domínio da língua portuguesa, 

o conhecimento da nossa cultu-
ra e do nosso sentir português. 
A determinação face a essa fir-
me vontade de manter viva a 
língua e a cultura portuguesas 
nos filhos foi talvez uma das 
surpresas com que me deparei 
ao iniciar as presentes funções. 
O  afeto e a consideração que 
nos dedicam, a cumplicidade de 
sermos todos portugueses em 
outras paragens acabam por 
nos envolver.

Enfim, sinto que a minha respon-
sabilidade é agora acrescida: na 
pasta trago os manuais, os meus 
papéis e também um pedaço de 
Portugal e de ser português. Cu-
riosamente, é uma responsabili-
dade que não pesa, pelo contrá-
rio, alicia e motiva. Sinto que 
posso contribuir para a imagem 
que aqueles jovens têm de um 
país que também é o deles.

Sinto ainda que este é um sen-
timento partilhado pelos meus 
colegas da rede, pelo menos por 
aqueles com quem já contactei. 
Por outro lado, é ainda um sen-
timento que nos une e que nos 
aproxima, já que somos todos 
parte da tripulação desta carave-
la, a da portugalidade... só já 
não vamos à descoberta de no-
vas paragens! 

“Deus quer, o homem sonha,
a obra nasce” 

Fernando Pessoa

APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Começar a Ensinar Português no Reino Unido



Prof. Doutor João Costa, 
Linguista da FCSH, UNL

A aquisição de competência 
numa língua estrangeira é um 
processo diferenciado em fun-
ção do momento em que a lín-
gua é aprendida. Uma exposi-
ção muito precoce a uma se-
gunda língua pode resultar num 
caso de bilinguismo sequencial, 
enquanto uma exposição mais 
tardia e um desenvolvimento em 
contexto de escolarização con-
figuram casos mais claros de 
aprendizagem da língua. Sabe-
se que, nos vários contextos, 

diferentes falantes podem vir a 
atingir níveis de desempenho 
perto dos que se registam nos 
falantes nativos.

Muita da literatura que estuda o 
desenvolvimento de uma língua 
estrangeira tenta entender que 
comportamentos dos aprenden-
tes podem ser explicados por 
haver acesso a propriedades 
universais das línguas e quais 
as estruturas linguísticas que 
decorrem de haver transferência 
de propriedades da língua ma-
terna para a língua que se está 
a aprender. A transferência con-
siste no “contágio” da língua 
estrangeira pela língua materna. 
É, por exemplo, frequente que 
um falante de português produ-
za frases como “I didn’t see 
nothing” em vez de “I didn’t see 
anything”, porque o português 
tem dupla negação, ao contrário 

do inglês. Assiste-se, assim, a 
uma transferência de uma pro-
priedade da gramática do portu-
guês. Um tópico recente de in-
vestigação é saber quais são as 
áreas e domínios da gramática 
mais permeáveis à transferên-
cia. De acordo com vários auto-
res, observa-se que falantes 
com uma proficiência quase na-
tiva produzem estruturas não-
alvo, em que se regista interfe-
rência da sua língua materna, 
apenas em áreas de interface 
entre as várias componentes da 
gramática. Por exemplo, quando 
há interação entre sintaxe e dis-
curso, parece haver dificuldades 
maiores. Estes resultados da 
investigação são altamente re-
levantes para a prática de ensi-
no das línguas, na medida em 
que permitem identificar áreas 
de intervenção para os falantes 
mais avançados.

4

ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Interferência na aprendizagem das línguas

LÍNGUA



Dr. Pedro Mendes, Psicólogo

pedro.g.n.mendes@gmail.com

Depois das férias, é tempo de re-
começos. Os adultos, os quase 
adultos e os mais pequenos são 
chamados às suas ocupações diá-
rias que temporariamente foram 
abandonadas para um merecido 
descanso. Como o contexto das 
nossas conversas é educacional, 
vamos conversar sobre o desafio 
de recomeçar enquanto educador 
- pai ou professor - e enquanto 
educando.
Durante as férias as rotinas são 
quebradas (e ainda bem!) mas o 
retomar exige tempo, paciência e 
trabalho. Na equação do recomeço 
temos muitas variáveis que tornam 
a sua solução... desafiante! Vamos 
olhar para algumas, sabendo que o 
resultado será melhor consoante o 
compromisso que conseguirmos 
encontrar. 
Recomeçar obriga sempre a um 
esforço que é maior ou menor con-
soante o nosso grau de satisfação 
e de motivação nas tarefas que 
desempenhamos. Eu educador 
gosto daquilo que faço profissio-
nalmente? O meu trabalho é mais 
do que um mal necessário? Retiro 
alguma gratificação da minha vida 
profissional? Se a resposta a estas 
perguntas é sim, o meu regresso à 
vida quotidiana não é dramático, 
frustrante e simplesmente obrigató-
rio. Não fico deprimido (está hoje 
na moda falar na depressão pós-fé-
rias), irritável, insuportável. Não 
projeto ou desloco a minha frustra-
ção para os outros. Os sentimentos 

são "contagiosos", e assim como já 
falámos numa conversa anterior 
sobre a importância de sermos 
modelos de comportamento, tam-
bém é importante percebermos 
que somos igualmente modelos 
emocionais para os nossos edu-
candos. Não lhes posso pedir que 
o regresso à escola seja natural e 
necessário se não prazeroso, se eu 
não lhes mostro o mesmo no re-
gresso à minha atividade profissio-
nal. É que para eles ir à escola, é o 
seu trabalho. Mais do que uma fon-
te de informação e conhecimento, 
a escola treina-nos para a neces-
sária capacidade de nos adaptar-
mos a rotinas e horários, hoje na 
escola, amanhã na vida profissio-
nal. Educamo-los para o cumpri-
mento das suas rotinas, sendo fiéis 
às nossas. Eles vão para a escola, 
nós vamos para o trabalho... é um 
acordo justo. Claro que aqui os 
professores têm uma particular 
responsabilidade, fazer da escola 
um espaço onde apetece estar, 
tornando motivador o processo de 
aprendizagem. É preciso reinventar 
as formas de estar em sala de 

aula. É preciso uma profunda flexi-
bilidade e criatividade. Einstein di-
zia que a imaginação é mais impor-
tante que o conhecimento. Eu acho 
que ele queria dizer que devíamos 
colocar a imaginação ao serviço do 
conhecimento. 
Além da importância da satisfação 
por aquilo que fazemos, necessária 
para nós e para eles, há um se-
gundo aspeto que é bem diferente 
e me parece fazer toda a diferença. 
Na maioria dos casos, nós volta-
mos para a rotina que já conhece-
mos e os mais novos podem re-
gressar para a mesma escola mas 
vão encontrar muitas coisas dife-

rentes: novos professores, talvez 
novos colegas, novas matérias, 
novo horário... O  novo naturalmen-
te causa-nos ansiedade. A ansie-
dade é natural e necessária, con-
tudo diferentes indivíduos têm dife-
rentes formas de gerir os seus ní-
veis de adrenalina, serotonina e 
outros neurotransmissores afins. E 
nós os adultos não detemos a ex-
clusividade de estarmos "stressa-
dos". Os mais novos também po-
dem e estão - e provavelmente em 
grande parte pela rotina que nós 
lhes impomos, mas isso fica para 
uma próxima conversa. Conhece-
mos bem os sintomas da ansieda-
de, mas eu recordo alguns: irritabi-
lidade, insónia, falta de energia ou 
pelo contrário agitação psico-moto-
ra, dificuldade de concentração.... 
Se os nossos educandos estão an-
siosos com o regresso à escola, 
estes e/ou outros sintomas podem 
estar presentes. E se é este o 
caso, é importante perceber que a 
última coisa que ajudará é ignorá-
los ou simplesmente repreendê-los. 
Devemos tentar contê-los, e na 
maioria dos casos não precisam de 

ir ao psicólogo! Precisam de ser 
ouvidos, precisam de partilhar os 
seus medos e ansiedades, preci-
sam de espaço e tempo para sim-
plesmente estarem ansiosos, por 
muito irritante que isso possa ser 
para nós. 
E aqui novamente se aplica a re-
gra: seremos mais capazes de os 
conter quanto mais serenos esti-
vermos, assim como seremos mais 
capazes de os fazer acreditar que 
voltar à escola é bom, quanto mais 
satisfeitos e motivados eles nos 
virem nas nossas tarefas.
Bons recomeços e até ao próximo 
mês!
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foto  Jon Person

http://www.flickr.com/photos/jonperson/3952343914/
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Quem é?
Chamo-me Nuno Silva. Sou um 
alfacinha criado em Queluz que 
mora em Londres há 15 anos. 

O que faz?
Hoje faço um pouco de tudo no 
mundo das Artes Performativas. 
Sou Freelancer.
Comecei pelo estudo do teatro 
mas depois passei pela dança 
contemporânea, teatro físico, 

ópera, musicais, Outdoors 
Events, Fado...
Neste momento faço parte do 
elenco do Musical Cabaret que 
vai estrear no West End, em 
Londres, agora em Outubro. Sou 
Ensemble, Dance Captain e o 
"Cover" do EmCee (um dos pa-
péis principais, que está a ser 
feito pelo Will Young, isto é, 
quando ele, por algum motivo, 
não puder entrar em cena, sou o 
seu substituto).  Mas estou ao 

mesmo tempo a dirigir um Even-
to Outdoors em Mértola, chama-
do Pulsar, que conta com a par-
ticipação de cerca de 100 pes-
soas da comunidade mas tam-
bém profissionais (bailarinos, 
cantores, atores, e outros). Es-
treou em Setembro!
Sou freelancer por opção, pois 
gosto de novos desafios e de 
trabalhar e aprender com pes-
soas diferentes. 

SER EM PORTUGUÊS, TRABALHAR EM INGLÊS

5PM, 21 JANUARY, AT THE PLACE (STUDIO 10) , BY EUSTON STATION

Invitation
DARKER SHADE OF FADO

Fado has just recently earned the status of “World’s Intangible 

Cultural Heritage Patrimony” by UNESCO.

This piece explores Fado’s roots and extends them by adding the 

element of Dance.

Please join me at a private previewing of a new piece that mixes contemporary dance and 
live fado music. 

duration: approx. 35 minutes. RSVP by 18 January to nunoev@gmail.com

Address: Studio 10, The Place, 16 Flaxman Terrace, WC1H 9AT, London

NUNO SANTOS - PHOTOGRAPHY

Depoimento de Nuno Silva
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Desde fazer assistência coreo-
gráfica nas Óperas Aida e Tan-
nhäuser na Royal Opera House, 
a ser "puppeteer" no Japão, a 
dançar num ballet dos Pet Shop 
Boys, partilhar o palco do En-
glish National Opera em frente 
de 2300 pessoas por noite (e ser 
arrasado ao Ping-Pong)  com o 
Damon Albarn (dos Gorillaz e 
Blur), coreografar no Botswana, 
mas também a desenvolver o 
meu projeto de Fado com dança 
e, bem alto na minha estima, os 
trabalhos que tenho vindo a fa-
zer em Portugal com as comuni-
dades (Vila Real de Santo Antó-
nio e Mértola). 

Fala português no seu traba-
lho?
De um modo geral não, mas se 
acontece haver trabalhos que 
faço em Portugal, ou onde há 
portugueses a trabalhar, então 
claro que falo e com muito pra-
zer. 
Por exemplo, agora em Mértola, 
durante três semanas foi o por-
tuguês que foi mais utilizado (ou 
pelo menos tentei haha! Pois os 
termos técnicos só me saíam 
em inglês... o que deu para boas 
risadas!).
Já no Japão, onde são muito 
curiosos em relação a Portugal, 

falava português para a troca: 
eu apreendia japonês e eles por-
tuguês!
Há dois anos fiz parte de um 
espetáculo chamado God's Gar-
den, aqui em Inglaterra, onde 
cantava em português e falava 
português. E depois é enterne-
cedor falar com as pessoas que 
ou são portuguesas ou perce-
bem português e que partilham 
esta língua lindíssima e que têm 
saudades de a falar e ouvir de 
outra forma que não ao telefone 
ou na televisão. 

Em que circunstancias fala 
português? Com quem?
Falo com frequência com os 
meus pais por Skype, mas tam-
bém com os meus amigos por-
tugueses que moram aqui em 
Londres. Tentamos organizar 
almoços/jantares para nos reu-
nirmos e matar saudades. 
Mas há também outras situa-
ções mais espontâneas, por 
exemplo, estava no teatro  
Mayflower em Southampton an-
tes de entrar em cena e um dos 
senhores que lá trabalha leu o 
meu nome no programa e, sen-
do português também ele, esti-
vemos ali um bocadinho a trocar 
impressões. 

Lê/escreve em português?
Leio mais em inglês, pois quan-
do leio em português é normal-
mente por causa dos Fados. 
Mas de português pesquiso po-
esia, mais que tudo. 
Fora disso, na net, leio o Público 
e A Bola (para saber como vai o 
Benfica).
Escrever, se for só para mim 
próprio, escrevo uma mescla de 
ambos. Há palavras que me sa-
em mais em inglês e outras mais 
em português, não faço censura.  
No trabalho escrevo mais em 
inglês (tirar notas, correções 
para os bailarinos/performers). 

Qual a sua língua das emo-
ções?
Difícil... eu julgaria que fosse o 
português, mas aqui há uns 
anos atrás estava a traduzir uns 
fados para inglês e emocionei-
me ao fazer a tradução. O facto 
de dizê-los em inglês a uma 
pessoa que não entende o por-
tuguês fez com que eu procu-
rasse significados e imagens 
que me tocaram bastante, e que 
eu provavelmente não encontra-
ria se somente os dissesse 
numa situação normal. Foi, para 
meus olhos, uma revelação. 

SER EM PORTUGUÊS, TRABALHAR EM INGLÊS

A Darker Shade of Fado provides the perfect vehicle for Nuno Silva’s musicality and 
muscular physicality.  A trained dancer, singer and actor, Nuno is a performer of many 
talents, recognised in the National Dance Awards 2010 with a nomination for Best Male 
Performer for his role in Arthur Pita’s God’s Garden.  Though extremely well known for 
his performances in British contemporary dance (choreographers Henri Oguike, Luca 
Silvestrini, William Tuckett and Javier de Frutos have also worked with him),  his singing 
credits are serious enough also: Mahogany Opera, Brighton Early Music Festival and 
Sadlers Wells/Clod Ensemble. 
 
   
About Fado  
Fado is the national song of Portugal. Its origins, some say, date as far back as the moorish 
songs before the Crusades. Others say it came from Brazil during the fertile period of the 
Discoveries, and that it also mixed with the songs the African slaves used to sing in the Caravels.  
 
Regardless of its precise point of origin what we now know is that the Fado style that we hear 
today began crystalizing after the Napoleonic conquests of the nineteenth century following a 
massive population influx to Lisbon from all parts of Portugal (all their different habits, traditions, 
ways of life and singing came to one single spot: Lisbon). With the advent of Romanticism, Fado 
began to attract the attention of the bourgeoisie, the noblesse and the literati. Then it was only 
being sung by pimps, murderers and prostitutes, so when the hype reached the palaces and the 
salons of the "well-to-do", it had to be "dressed-up" and "cleaned" of its most vulgar language 
and meanings. Eventually the people who sang and played it realized that they could make a 
reasonable living out of it, so that's exactly what they did.  
 
Which leads us to Lisbon today, where Fado is, mainly, sung in the old quarters. So much so that 
just very recently UNESCO recognized Fado as a World's Intangible Cultural Heritage. 
 
“A Darker Shade of Fado is the result of a life-time’s worth of passion and research.  Being 
from Portugal (where there is no national dance, some would say) and being a fado singer, fado 
seemed to the natural place to give voice and body to my creative dreams – to devise a show 
where the movements of the dancers give expression to the wrenchingly powerful emotions that 
fado conveys.”  Nuno Silva, November 2011 
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his performances in British contemporary dance (choreographers Henri Oguike, Luca 
Silvestrini, William Tuckett and Javier de Frutos have also worked with him),  his singing 
credits are serious enough also: Mahogany Opera, Brighton Early Music Festival and 
Sadlers Wells/Clod Ensemble. 
 
   
About Fado  
Fado is the national song of Portugal. Its origins, some say, date as far back as the moorish 
songs before the Crusades. Others say it came from Brazil during the fertile period of the 
Discoveries, and that it also mixed with the songs the African slaves used to sing in the Caravels.  
 
Regardless of its precise point of origin what we now know is that the Fado style that we hear 
today began crystalizing after the Napoleonic conquests of the nineteenth century following a 
massive population influx to Lisbon from all parts of Portugal (all their different habits, traditions, 
ways of life and singing came to one single spot: Lisbon). With the advent of Romanticism, Fado 
began to attract the attention of the bourgeoisie, the noblesse and the literati. Then it was only 
being sung by pimps, murderers and prostitutes, so when the hype reached the palaces and the 
salons of the "well-to-do", it had to be "dressed-up" and "cleaned" of its most vulgar language 
and meanings. Eventually the people who sang and played it realized that they could make a 
reasonable living out of it, so that's exactly what they did.  
 
Which leads us to Lisbon today, where Fado is, mainly, sung in the old quarters. So much so that 
just very recently UNESCO recognized Fado as a World's Intangible Cultural Heritage. 
 
“A Darker Shade of Fado is the result of a life-time’s worth of passion and research.  Being 
from Portugal (where there is no national dance, some would say) and being a fado singer, fado 
seemed to the natural place to give voice and body to my creative dreams – to devise a show 
where the movements of the dancers give expression to the wrenchingly powerful emotions that 
fado conveys.”  Nuno Silva, November 2011 
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Ler em Português, 
em todas as idades 

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

Sinopses por Teresa Dangerfield
As sugestões de leitura que apresentamos sāo 
de obras para várias idades e níveis de profici-
ência linguística. Sozinhos ou em família, a lei-
tura deve ser ao  gosto de cada um. E o tempo 
de leitura é sempre um tempo roubado. 

LIVROS INFANTIS

Gente?
João Pedro Mésseder e ilustrações de Daniel 
Silvestre (2012), Editora Calendário de Letras.

Este é um livro so-
bre os outros que 
nós somos.

Traz-nos histórias 
feitas a partir de 
diferentes formas 
de olhar para os 
outros como per-
sonagens que po-
demos construir ao 
caminhar pela rua, 

ou tão simplesmente, sentados num banco do 
jardim. Homens e mulheres que são gente, 
mas parecem bichos; pessoas engraçadas… 
e outras que causam grandes maçadas.

Estas são as letras

Mário Castrim e ilustrações de José Miguel 
Ribeiro, (2012), Caminho.

Um notável livro de poemas para a infância, 
sobre as letras do alfabeto, agora reeditado. 
Sobre as letras com que pensamos, lidamos, 
comunicamos. As letras que fazem parte do 
nosso trabalho, da 
nossa vida, a propósi-
to das quais o autor 
brinca e sorri.

A abordagem lúdica 
das letras é um pre-
texto para a criança 
começar a vivenciar a 
poesia : as sugestões 
fónicas, o ritmo, estão 
presentes na constru-
ção destes textos, as-
sim como o humor e a 
poesia visual.

A Ilha

João Gomes de Abreu e ilustrações de Yara 
Kono, (2012), Planeta Tangerina.

Este é um livro que fala sobre identida-
des, sonhos e expetativas.

Os ilhéus de uma ilha normal queriam ser 
iguais aos continentais. “Não havia dúvida, 
ser continental é que era bom!”

Determinados, lançaram-se numa grande 
empreitada: a construção de uma ponte que 
unisse a ilha ao continente. Sem ninguém se 
aperceber da loucura do  projeto,  os enge-
nheiros fazem cálculos e a população  junta 
esforços em tor-
no deste sonho 
co le t i vo . Sem 
pensar em coisas 
como a distância 
que os separava, 
ou a altura que a 
ponte precisava 
de ter para que 
os navios pudes-
sem continuar a 
navegar, depa-
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ram-se com imprevistos que ninguém calculou 
e com alguns cálculos errados.
O texto é irónico, fazendo os leitores sorrir: os 
mais novos por uns motivos e os mais velhos 
por outros.

Histórias de Lobos Bons / Histórias de Lo-
bos Maus
Luísa Ducla Soares, Ilustrações  de Francisco 
Cunha (2012), Livraria Civilização Editora

Histórias de Lobos Bons / Histórias de Lobos 
Maus o livro mais recente de Luísa Ducla 
Soares, é um livro reversível, com três históri-
as com Lobos Bons e outras tantas com Lo-
bos Maus, que mostram que heróis e vilões 
não têm necessariamente de ser estereótipos.

O 
lobo, elemento comum, é um pretexto para 
contar um episódio da vida de S. Francisco de 
Assis, as histórias de uma menina americana, 
de uma velhinha, de um rapaz malandro, Da 
Loba de Roma, que amamentou Rómulo e 
Rémulo, de cabritinhos, de cabaças. Uns fica-
ram para a história como lobos bons, outros 
como lobos maus. A todos, Luísa Ducla Soa-
res deu o seu toque de humor e humanismo.

LIVROS JUVENIS

A origem das espécies reinventada
João Ferreira Ol-
i v e i r a e i l u s-
trações de Ana-
bela Dias (2011), 
Trinta por uma 
linha.

Este livro apre-
senta uma nova 
visão da teoria da 

evolução de Darwin. Consiste em dezassete 
pequenos contos com moral para todas as 
idades. Animais personificados protagonizam 
situações que nos pretendem fazer sorrir: há 
um urso que passava a vida a ver desenhos 
animados sentado no sofá e acaba por se 
transformar num panda; uma águia-careca 
que sonhava ser presidente dos EUA; um la-
garto que estava sempre a mudar de roupa, 
ou até mesmo uma lesma apaixonada por 
gastronomia e um peixe que tinha medo de 
nadar.

veja também: 
http://editoratrintaporumalinha.blogspot.co.uk/
2011/11/joao-ferreira-oliveira-em-entrevista.ht
ml

Celestino, o Rato da Biblioteca 
José Vaz e ilustrações de Elsa Navaro, 
(2012), Trampolim

Esta é a história do 
rato Celestino,  dife-
rente dos seus sete 
irmãos porque só 
ele nasceu com o 
pelo branco. Uma 
noite, um gato com 
o nome terrível de 
‘Tigre da Malásia’ 
dizimou os seus 
pais e irmãos. Ce-
lestino foi então acolhido por um homem que 
gostava de ler livros que ensinavam a escre-
ver cartas de amor. Depois de tanto ouvir ler 
palavras de amor, Celestino arranjou uma 
namorada, Aurora. Casou com ela na noite 
em que os espíritos bons andavam à solta pe-
las ruas da cidade.

Manuel e o Miúfa – O Medo Medricas
Rita Taborda e ilustração de Maria João Lima 
(2012), Caminho.

Manel é um menino que luta contra diversos 

http://editoratrintaporumalinha.blogspot.co.uk/2011/11/joao-ferreira-oliveira-em-entrevista.html
http://editoratrintaporumalinha.blogspot.co.uk/2011/11/joao-ferreira-oliveira-em-entrevista.html
http://editoratrintaporumalinha.blogspot.co.uk/2011/11/joao-ferreira-oliveira-em-entrevista.html
http://editoratrintaporumalinha.blogspot.co.uk/2011/11/joao-ferreira-oliveira-em-entrevista.html
http://editoratrintaporumalinha.blogspot.co.uk/2011/11/joao-ferreira-oliveira-em-entrevista.html
http://editoratrintaporumalinha.blogspot.co.uk/2011/11/joao-ferreira-oliveira-em-entrevista.html


medos: debaixo da 
sua cama vive a 
família dos medos, 
a zunir-lhe aos ou-
vidos de madruga-
da. O pai medo é 
um Terror, a mãe 
Apavorante solta 
uns uivos de fazer 
estremecer a tro-
voada e o tio é um 
Susto. Há também 
um medito medri-
cas e pequenote, 
que tem um grande 
segredo: é o Miúfa, 

um medo que tem medo ao próprio medo. O 
Manel tenta ajudá-lo. Mas foi muito complica-
do depois expulsá-lo de dentro de si. 
Esta história faz-nos recordar o medo de pen-
sar, o medo da diferença, o medo de questio-
nar. É contra isso que luta o Manel: a criança 
que nós todos fomos um dia. Por isso este 
não é um livro só para crianças, é um livro 
para as crianças que, em nós, não devemos 
esquecer.

LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS

Se fosse fácil era para os outros
Rui Cardoso Martins (2012), Dom Quixote

O narrador parte com quatro amigos, todos 
eles a atravessarem uma fase menos boa nas 
suas vidas, para a única aventura que inte-
ressa: fazem tudo o que sempre quiseram e 
são exatamente o que são. Viajam através 
dos Estados Unidos da América, de Nova Ior-
que até ao Sul e em seguida para o Norte, até 
às Cataratas do Niagara. Atravessam um país 
de profundos contrastes onde vão viver aven-
turas umas vezes divertidas, outras perigosas. 
A viagem é, para cada um deles, um encontro 
consigo mesmo e com as memórias de vidas 
muito diferentes, em que tudo se joga e às 
vezes tudo se perde, mesmo a vida.

10
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Compreensão da Leitura
Nível de competência: A2 – Ensino Básico
Proposta didática de Vanda Araújo

Leia o seguinte texto:

“Era uma vez um dia normal de escola.

Um rapaz como tantos outros acordou normalmente dos seus sonhos, levantou-se como era 
normal da sua cama, fez como normalmente um chi-chi, tomou normalmente o banho normal, 
vestiu a roupa normal e tomou o seu pequeno-almoço normal.

Esse mesmo rapaz lavou normalmente os dentes, despediu-se normalmente da mãe e saiu de 
casa em direção à escola, como normalmente fazia.

Andou normalmente pelas mesmas ruas, passou normalmente pelas mesmas lojas e atraves-
sou as mesmas avenidas, também normalmente, enquanto meditava normalmente nos mes-
mos pensamentos.

Ao chegar à escola, esse mesmo rapaz, igual a tantos outros, jogou futebol como era habitual, 
exatamente com os mesmos amigos, até soar o toque para a entrada nas aulas, como nor-
malmente.

O rapaz igual a tantos outros entrou na sala habitual e sentou-se na sua mesa, como era nor-
mal. Foi então que aconteceu algo de absolutamente fora do normal…

- Bom dia a todos! – disse alguém, com um ar absolutamente extraordinário, ao entrar de rom-
pante na sala. – Eu sou o vosso novo professor e chamo-me Gee.

- Ainda não nos conhecemos uns aos outros, mas eu tive uma ideia que vai ajudar-me a co-
nhecer-vos melhor…

- Nesta nossa primeira aula, quero que ouçam música, que deixem que a melodia vos faça 
lembrar imagens e que essas imagens se soltem das vossas cabeças. Está entendido? – ia di-
zendo o professor enquanto distribuía uma folha de papel a cada aluno.”

- Ele é estranho! É meio tonto! É mesmo doido! Música? Desenhos? Qual é a ideia dele? – co-
chicharam os alunos uns para os outros, como normalmente. 

– Silêncio, fechem os olhos, abram bem os ouvidos e ouçam! - continuou o professor.

E a música começou a soar: eram ritmos retumbantes, ribombantes, por vezes ensurdecedo-
res, que progrediam e se espalhavam ruidosamente por toda a sala.

De repente, a música parou. Então, o professor disse:

- Ora digam lá o que a música vos fez lembrar!

Uma das raparigas respondeu, entusiasmada:

- Cavalos a galope!
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Outro aluno disse: - Não. Era uma corrida de carros!

E o rapaz como tantos outros disse: - Eu vi elefantes, professor, centenas de elefantes!

- Muito bem! – disse o professor, rindo-se. – Não acharam maravilhoso? Agora quero que cada 
um tente escrever na folha em branco o que ouviu. Vamos lá, todos a escrever!

E enquanto os ritmos progrediam e regrediam repentinamente, rodopiavam e voltavam a rodo-
piar, o rapaz como tantos outros escrevia. Por vezes, não entendia perfeitamente as palavras 
que utilizava e a história parecia não fazer sentido, mas isso não era importante e nem sequer 
o preocupou. Escrevia tão rápido quanto conseguia e, mesmo assim, sentia que precisava de 
escrever mais rápido ainda –havia tanto para dizer! Era como se existisse dentro da sua cabe-
ça um dique que, de repente, ao abrir-se, a inundava de palavras…e as palavras divertiam-no 
como os brinquedos, e sentia-se mergulhado naquele jogo – o jogo de contar histórias.

Era uma coisa extraordinária, fora do normal… 

E os seus colegas? 

Alguns escreveram histórias sobre gigantes e outros sobre coisas mágicas. Algumas raparigas 
escreveram sobre raparigas corajosas e alguns rapazes escreveram sobre rapazes com cica-
trizes mágicas que lhes davam grandes poderes. Alguns escreveram muito pouco, porque a 
música não lhes fazia lembrar muita coisa e a Pauline, por exemplo, preferiu ler a sua revista 
preferida. Houve quem escrevesse histórias que pudessem agradar ao professor e uns trans-
formaram-se em heróis, enquanto outros preferiram ser os malvados da história. E o Bily  até 
adormeceu.

- Talvez esteja a sonhar! – disse o professor.

E, no final desse extraordinário dia de escola, o rapaz como tantos outros viu o professor entrar 
no seu carro.

- Professor – disse ele -, esta foi a melhor aula que já tive.

Nunca me tinha acontecido tal coisa, foi mágico!

- Continuas a pensar que eu sou doido? – perguntou o professor, a sorrir.

O rapaz como tantos outros corou até às orelhas.

- Estou ansioso por ler a tua história, hoje à noite! – acrescentou o professor.

– Até amanhã!

E desapareceu por entre uma nuvem de pó, ao sair os portões da escola.

À hora de dormir o rapaz como tantos outros vestiu o pijama habitual, lavou os dentes e fez chi-
chi, como normalmente, deu um beijo à mãe, tal como era normal, e deitou-se na cama habi-
tual…mas teve sonhos extraordinários.”

In Era Uma vez um dia normal de escola,  de Colin Mcnaughton, Satoshi Kitamura
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1. Preencha o quadro com informação do texto:
O que fez o rapaz,

 Em casa, depois de acordar? Ao chegar à escola?

2. Copie as instruções dadas aos alunos, pelo professor.

3. “Ele é estranho! É meio tonto! É mesmo doido!”
O que os levou a ter esta opinião acerca do professor?

4. Acha que os alunos mudaram de opinião, no final da aula? 

	
5. “Professor – disse ele -, esta foi a melhor aula que já tive.”
Conte aos seus pais qual foi a sua aula de português  favorita.

6. Repare nas expressões sublinhadas. O que querem dizer?
“Era uma coisa extraordinária, fora do normal…”
“– Silêncio, fechem os olhos, abram bem os ouvidos e ouçam!”

7. Preencha os espaços com palavras à sua escolha, de modo a alterar o excerto original da 
história. Siga o exemplo.
Alguns escreveram histórias sobre dragões e outros sobre ____________. Algumas raparigas 
escreveram sobre ______________ e alguns rapazes escreveram sobre _________ com cicatri-
zes ___________ que lhes davam ___________. Alguns escreveram sobre ___________, porque 
a música lhes fazia lembrar um ____________. A Pauline, por exemplo, preferiu __________. E o 
Bily até _________.
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8. Coloque-se no papel do rapaz e diga o que ele faz antes de sair de casa.
Siga o exemplo: Acordo dos meus sonhos.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9. Que tempo verbal utilizou no predicado de cada frase?

Pretérito imperfeito do Indicativo

Pretérito perfeito do Indicativo

Futuro do Indicativo

Presente do Indicativo

10. Qual das seguintes palavras ou expressão de tempo marca melhor a ideia de que esta se-
quência de situações faz parte de uma rotina diária?

Habitualmente
De vez em quando

Por vezes

Raramente

11. Complete as seguintes frases com a palavra ou expressão de tempo que escolheu, colo-
cando à frente as horas da sua rotina diária. 

_________________, chego à escola às________________.

_________________, o intervalo da manhã é às ______________.

__________________, almoço às ______________.

_________________, termino as aulas às _________________.

12. Escreva agora a sua rotina diária desde que regressa da escola até que se deita.
Chego a casa às 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Compreensão da leitura - Expressão escrita 
Nível de competência: B2 - Ensino Secundário 

Proposta de atividade para o nível B1 
Professora Helena Ferreira

Começa um novo ano letivo e regressa-se à escola inglesa, mas também às aulas de Portu-
guês. É como se regressasses a duas escolas diferentes, cada uma com os seus professores, 
colegas, língua, atividades e até regras diferentes! 

Reflete acerca da importância que estas duas “escolas” têm para ti e preenche o seguinte quadro:

Escola'Inglesa Aulas'de'Português

Três%pensamentos%posi.vos

Três%pensamentos%nega.vos

Lê o seguinte texto:

Todos…e todas!

 Depois de debitar todo o discurso que trazia preparado, o Dr. Rámon perguntou-nos se 
tínhamos alguma coisa a comentar. Como houve um silêncio geral, passou a dizer-nos as coi-
sas de que íamos precisar e que devíamos trazer a partir do dia seguinte. A lista era como a de 
todos os anos e eu ia anotando tudo numa folha, mesmo que fosse só para não me aborrecer.
 - …e além disso – dizia o Dr. Rámon – cada aluno trará também três marcadores, de co-
res diferentes, para os esquemas que faremos em Ciências.
 Nessa altura, Ana levantou a mão. Alguns dos da frente viraram a cabeça, e ela corou um 
pouco. O Dr. Rámon fez um sorriso de orelha a orelha e, com um gesto, encorajou-a a falar.
 - E as alunas? Temos que trazer alguma coisa de especial para Ciências?
 - Especial como? – O Dr. Rámon estava desconcertado.
 - Eu não disse que era preciso trazer três marcadores?
 - Sim, os alunos sim, eu bem ouvi. Mas nós, as alunas, trazemo-los também ou traze-
mos outra coisa?
 - Menina…! – Via-se bem que o Dr. Rámon estava a ficar bastante agastado. 
 - Não ouviu bem, ou quererá brincar comigo?
Nem uma coisa nem outra, s´tor! Eu só lhe perguntei o que é que nós, as alunas, trazemos, se 
o mesmo que os alunos ou outra coisa.
 - E que disse eu, então? – agora a voz do Dr. Rámon tinha aquele tom de falsa amabili-
dade que empregava quando estava irritado a valer.
 - O s´tor disse que cada aluno traria…
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 - Exactamente, menina: cada aluno! E a menina deve saber que, quando falamos de 
uma forma genérica, dirigindo-nos a um colectivo em que haja gente dos dois sexos, se em-
prega sempre o masculino. Quando digo “cada aluno” quero dizer “cada aluno e cada aluna”. 
Entendido?
 - Pois, se me permite, a professora de Língua que tive a ano passado dizia-nos que isso 
poderia ser correcto, mas que nem era justo, nem era recomendável. Que se falássemos para 
toda a turma havia que dizer “alunos e alunas”. E eu…
 - Pois essa professora poderia dizer tudo o que quisesse, mas neste colégio as regras 
que vigoram são as de toda a vida. Por isso sente-se e cale-se!
 Houve um ruge-ruge em toda a turma. Suponho que se passava com todos o mesmo 
que comigo, que nunca me tinha apercebido do que a Ana acabava de dizer. Mas o professor 
não tardou a pôr termo a todas as conversas:
 - Silêncio! Silêncio, todos! Todos…e todas! Entendido?
 A campainha que marcava a mudança de aula veio em auxílio do Dr. Rámon. Pegou na 
pasta e saiu da aula com cara de poucos amigos. Eu virei-me para a Ana e olhei-a de frente. 
Ela sorriu outra vez, com aquele olhar sonso que havia de tornar-se-me tão familiar. E nessa 
altura tive a certeza de que o ano que principiava não ia ser nem aborrecido, nem rotineiro.

Agustín Fernández Paz, Raparigas, 1ª. ed., 
trad. de J. Teixeira de Aguilar, Publ. Dom Quixote, 1999.

(texto não escrito ao abrigo do AO)

Responde às seguintes perguntas sobre o texto que leste:

1. Identifica em que momento do ano letivo decorre esta aula, justificando a tua resposta, 
usando frases ou expressões do texto.
2- Como já sabes, numa narrativa existe um narrador que conta uma “história” em que as per-
sonagens desenvolvem ações, num determinado espaço e num determinado tempo.

2.1 Identifica as personagens presentes neste texto.

2.2 Indica em que espaço se encontram as personagens.

2.3 “ (…) eu ia anotando tudo numa folha (…) (linha 4)

2.3.1- Quem é este eu e que função tem na história?

3. Procura no texto sinónimos das seguintes palavras:

chateado      professor      rumor      ingénuo
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4. “E a menina deve saber que, quando falamos de uma forma genérica, dirigindo-nos a um 
coletivo em que haja gente dos dois sexos, se emprega sempre o masculino.” (Linhas 22, 23 e 
24)

4.1- A Ana não concorda com esta regra. Segundo ela, nesta situação deverão ser usados os 
dois géneros do nome: o masculino e o feminino. 

4.2- Escreve, então, o que ela diria em vez de:

- os homens: 

- os cidadãos:

- os pais:

- os heróis:

- os poetas:

- os reis:

- os réus:

- os ladrões:

- os anões:

- os campeões:

- os cirurgiões:

- os patrões:

4.3- E tu, já alguma vez pensaste no problema que a Ana levantou? Parece-te que haverá ra-
zões para alterar “as regras” da linguagem que “são as de toda a vida”? (palavras do professor 
Rámon). Dá a tua opinião sobre este assunto.

5- Pensa num episódio interessante que já te tenha acontecido ou que tenhas presenciado 
numa das primeiras aulas do início do ano letivo (da escola inglesa ou das aulas de portu-
guês). Escreve uma carta a um amigo/amiga, descrevendo esse episódio.



No passatempo deste mês propomos que acerte no significado de algumas palavras e expres-
sões curiosas do Português do Brasil:

Acabar em pizza = 

Achar chifre na (em) cabeça de cavalo =

Babozeira = 

Bater uma xepa = 

Deitar com as galinhas = 

Descascando abacaxi = 

Enfiar a viola no saco = 

Falar abrobrinha = 

Foi pro beleléu = 

Lamber sabão = 

Maior 71 = 

Mais prá lá di baguidá = 

Maria gasolina = 

Mostrar com quantos paus se faz uma canoa = 

Na hora do pega pra capá = 

Não sei se caso ou se compro uma bicicleta = 

Passar a mão = 

Pista de aeroporto = 

Quebrando o galho = 

Se eu me lembrar você me esquece = 

Ser pego com as calças nas mãos =
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PORTUGUÊS BEM CUIDADO

DE ACORDO COM O ACORDO

MUDA:  Egito em vez de Egipto; 

A grafia Egito foi usada noutros tempos em Portugal; continua-se a escrever egípcio por-
que nesta palavra o -p- se pronuncia.! !
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