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Este é um presente dos alu-
nos  de Português do Reino 
Unido e Ilhas do Canal, e 
dos  seus professores, para 
os pais. 

É a primeira vez que publi-
camos uma seleção de tex-
tos escritos pelos meninos 
da rede de ensino do Portu-
guês. São meninos de todas 
as idades, muitas escolas, 
de várias zonas de Inglaterra 
e de Jersey. Dos 4000 alu-
nos  da rede, apenas alguns 
puderam ter os seus textos 
publicados, pela natural limi-
tação  que o espaço nos im-
põe. Com o tempo, todos  te-
rão a sua oportunidade.

São poemas, contos de fa-
das  ou de bruxas, de refle-

xão sobre a realidade que 
observam e vivem, sobre as 
cores ou os animais, sobre a 
quadra natalícia. Os temas e 
os formatos variam, a esco-
lha foi a diversidade, porque 
esse é o contexto em que os 
professores ensinam e os 
meninos aprendem. Alguns 
falam e escrevem português 
desde cedo, outros come-
çam mais tarde. Alguns só 
falam português em casa, 
outros vêm de famílias mis-
tas. O português que falam é 
de várias zonas  do país e de 
vários  continentes. As frases 
que escrevem são mais cor-
retas ou ainda a precisar de 
serem melhoradas. O que 
criam é da imaginação de 
cada um. Esta é a diversida-
de em que vivemos e tam-

bém ela dá cor às asas das 
borboletas, aos arco-íris e às 
fadas e ao mar de que nos 
falam as crianças e os jo-
vens.

Queremos oferecer aos  pais 
o presente de textos encan-
tados, na língua que é a 
nossa, escritos pelos filhos. 
Queremos também oferecer 
à comunidade uma prova da 
vitalidade da nossa língua 
pelas mãos e criatividade 
dos nossos alunos. Aceitem 
o presente que com tanto 
carinho pequenas mãos es-
creveram, a tecer letras em 
palavras, palavras em fra-
ses, frases em textos, para 
vos oferecer.

EDITORIAL

Escrito e descrito em português 
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Regina dos Santos Duarte
Responsável pela Coordenação do EPRUIC



Querido Pai Natal,

Ol"! Est"s bom?

Tu és o melhor Pai Natal do mundo porque d"s 

presentes a todas as crianças.

Neste natal eu queria um vestido, uma bicicleta 

e uma mala.

Pai Natal, tu és o meu melhor amigo no mundo 

porque me d"s presentes.

Eu sou a !nica que diz que tu és verdadeiro!

Quantos anos tens? Também tens uma "rvore 

de natal?

Um beijinho da tua amiga,

Kelly Marques, 7 anos
St. Paul’s Primary School

Profª. Vanda Araújo

Carta ao Pai Natal
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Se eu fosse

Sofia Ferreira, 8 anos
Lark Hall Primary School

Profª. Ana Figueiredo
4
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No tempo em que as galinhas tinham dentes, na Madeira havia 

um castelo muito grande e bonito onde vivia uma princesa mui-

to alta e bonita chamada Leonor. Ela tinha um vestido cor-de-

rosa que chegava aos calcanhares. Ela adorava vestir vestidos 

longos e calçar sapatos pretos de salto alto. Ela não gostava 

nada de ratos nem de aranhas. 

Num dia de verão ela encontrou um sapo que era muito feio e 

era amarelo com bolinhas verdes. Então, decidiu levar o sa-

po!para casa porque achou que era muito bonito. Depois, pôs 

o sapo numa caixa e tomou conta dele. Uma semana depois, 

encontro outro sapo e levou-o também para casa. No final da 

semana, ela tinha dois sapos. 

Ela viveu muito feliz. 

Meu dito, meu feito, este texto saiu perfeito!!!!!

Beatriz Roxo, 9 anos

St Thomas More Language College

Prof. Manuel Carlos Xastre

sem t#tulo
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Tenho 4 personagens 
Dois são felizes
Dois são maus
Camisola às riscas (vermelho e branco), coisas iguais e sapatos iguais.
Nota: são todos gémeos.  

Nomes: Ronaldo, Pedro, Susana, Paula.
Inverno, 8:15 da manhã.
Num parque chamado São João ao pé da árvore. Vão de carro. 

São raptados por um homem, o mais procurado pela PJ. Sim, pela PJ, é 
ladrão. A PJ apanha o bandido e as crianças são entregues aos pais.
Era uma vez uma casa muito antiga onde viviam quatro gémeos chama-
dos Ronaldo, Pedro, Susana e Paula. 
Ok, vamos lá à história.

Era um dia muito frio e estava a nevar. Os quatro irmãos fo-
ram para o parque jogar Beyblades. Havia lá um enorme es-
tádio mas estava tapado com neve. Quando iam para casa 
apareceu uma carrinha com um homem que nunca tinham 
visto antes. Era um raptor. Agarrou nas crianças e fugiu. 
Mas por sorte a Paula tinha um telefone. Ela telefonou para 
a GNR. 
- Olá, precisamos de ajuda, fomos raptados. Disse a Paula. 
- Qual é a rua em que estão? Disse o polícia. 
- Não temos a menor ideia. Mas estamos a passar perto do 
parque de São João.
- Está bem, obrigado. Chegamos em três minutos.
Três minutos depois chegou a polícia e bloquearam a rua 
mas o raptor tinha uma pistola. As crianças puxaram as 
pernas dele e a GNR prendeu o raptor. 

Ronaldo Caldas dos Santos 9 anos
St Thomas More Language College

Prof. Manuel Carlos Xastre

sem título



Ingredientes
" 1 barata podre (grande)
" 6 Cenouras esmagadas
" Uma pitada de dedo do pé de sapo em pó
" 11 gramas de pé de macaco
" Meia colher de sopa de pelo de cavalo
" Uma colher de chá de sangue de peixe
" Meio litro de água podre

Instruções
Primeiro, misture a barata podre com a cenoura esmagada 
numa taça.
Segundo, deite o dedo do pé de sapo e mexa.
Agora, misture todo o pé de macaco com o pelo do cavalo.
Deite todos os ingredientes, menos a água, numa caldeira 
muito grande.
Misture bem antes de deixar ferver por 10 minutos.
Depois leve a mistura ao forno e deixe-a ficar lá dentro por 
meia-hora.
Tire, e deitar-lhe a água. Deixe absorver por 3 minutos.
Agora tem a sua própria sopa das bruxas!

Miro Tu#, 9 anos
William Ellis School

Profª. Olga Barradas

7

Sopa das Bruxas
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Luis Jensen, 9 anos
Coombe Girls School

Profª. Maria Di-Toro

Ajuda as Crianças de Moçambique
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Num belo dia de Inverno, o Pai Natal 
preparava os presentes de Natal para 
as crianças. Mas começou a pensar: 
“Estou farto de estar a dar às crianças 
sempre a mesma coisa!” E foi ai que, 
de repente, teve uma ideia genial! 
“Porque é que não dou o pinheiro 
como árvore de Natal?”, pensou ele.
O dia de Natal começou a aproximar-
se e num desses dias, o Pai Natal reu-
niu os brinquedos todos mais a árvore 
de Natal (o pinheiro) para os pôr no 
trenó. Pouco depois, via-se no ar um 
trenó carregado de sacos com pren-
das. Durante esses instantes, o pinhei-
ro nem conseguia acreditar nas paisa-
gens que via.
Entretanto, o Pai Natal chegava à pri-
meira casa. Uma casa pobre sem árvo-
re de Natal. Por isso, decidiu dar a sua. 
O pinheiro estava tão contente por vi-
ver o seu sonho de Natal que agrade-
ceu muito ao seu amigo Pai Natal.

António Bernardo, 10 anos, 
St. Thomas More RC School

Profª. Ana Cristina Rocha

O sonho de Natal do pinheiro
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O outono começa no dia 21 ou 22 de setembro e acaba no dia 
22 ou 23 de dezembro. O outono dura, mais ou menos, três 
meses.

Durante o outono, o tempo começa a ficar mais frio e há mais 
vento. Por causa disto, as pessoas têm de começar a usar 
roupas mais quentes como luvas, cachecóis e chapéus.

No outono, alguns animais como os esquilos, começam a ar-
mazenar comida para o inverno. Outros, preparam-se para 
emigrar para um país mais quente.

Durante o outono, festeja-se o magusto. Na festa, faz-se uma 
fogueira e assam-se castanhas e também se bebe vinho novo.

No outono, colhem-se muitos frutos como: castanhas, uvas 
para fazer o vinho novo, romãs, maçãs e outros frutos.

Mariana Sousa, 10 anos 
Hillside Junior School

Profª. Mª Lucília Holmes

O outono
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É dia de Natal
Vamos celebrar,
É quando Jesus nasceu
Com os burros a zurrar.

Vêm as renas
Que trazem o Pai Natal,
Ele traz presentes para todos
Mas não para os que se portam mal.

No Natal há filhoses
Rabanadas e Bolo Rei, 
É tudo muito bom
Olha, que eu sei!

Natal é alegria
Também dá felicidade
Não se esqueçam da harmonia
E da bondade!

Joana Costa, 11 anos
Bel Royal School 

Profª. Graça Ramos

Natal
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Há muitos, muitos anos atrás havia um Pai Natal que vivia numa casa 
abandonada. Ele estava muito cansado de fazer e distribuir brinque-
dos no Natal. Como na Terra todos esperavam por ele e pelos seus 
brinquedos na altura do Natal, decidiu ir à procura de um novo plane-
ta para viver. Meteu-se num comboio mágico que era movido pelo 
pensamento. Então, concentrou-se na ideia de ir para um outro pla-
neta e, dois segundos mais tarde, estava num novo planeta. 
Quando saiu do comboio encontrou umas pessoas que lhe disseram 
que ele tinha chegado ao Planeta do Amor . As pessoas daquele pla-
neta pediram ao Pai Natal que os ajudasse a combater um dragão 
que andava a queimar as suas casas. O Pai Natal pediu a uma mu-
lher polícia que lhe mostrasse onde estava o dragão. Quando o en-
controu o Pai Natal resolveu perguntar-lhe porque razão andava a 
queimar as casas das pessoas. Ele, muito triste, explicou que não era 
por mal mas sempre que abria a boca saía fogo. Então o Pai Natal 
disse-lhe que sabia de uma solução. Era um medicamento usado no 
Planeta Terra e que ia resolver o seu problema e acabar com o  fogo 
no seu estômago. Então o Pai Natal deu um frasco de Gaviscon ao 
Dragão e ele nunca mais deitou fogo pela boca. 
As pessoas ficaram muito agradecidas ao Pai Natal e convidaram-no 
para ficar a viver ali. Ele aceitou numa condição: Os únicos presentes 
que ele ia distribuir eram: amor, paz e união. Todos aceitaram porque 
aquele era o Planeta do Amor. 
Assim o Pai Natal abandonou a Terra e foi viver no Planeta do Amor.
Meu dito, meu feito, este conto saiu perfeito!

História coletiva elaborada pelo grupo de alunos: 
José Sérgio (11 anos), Renato Costa (9 anos), Rodrigo Abreu (9 anos), 

Diogo Santos (10 anos),  Sabrina Loureiro (12 anos) 
 Lilian Baylis School
Profª. Susana Rente

O Pai Natal no Planeta do Amor
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No tempo em que as galinhas tinham dentes havia um rei que vivia 
numa torre. Ele era um rei muito bom que vivia com a sua filha. Ele 
gostava muito de dinheiro e, por isso, queria encontrar um tesouro 
que o pirata lhe tinha roubado. Um dia resolveu sair pelo mundo. 
O primeiro sítio que encontrou foi o Planeta de Amor. O Planeta do 
Amor era um sítio muito bonito. Lá ele encontrou o pirata. Resolveu 
segui-lo e ver se ele tinha o tesouro escondido. De repente o pirata 
olhou para trás e viu que o rei estava a segui-lo. O pirata disse ao rei 
para ir embora e nunca mais voltar porque senão ele ia matá-lo. O 
rei ficou com medo e foi embora. Mas ele não conseguia deixar de 
pensar no seu tesouro...  Foi então que encontrou um cão e teve 
uma ideia. O cão podia ser uma ajuda para encontrar o tesouro, ele 
podia farejar e levar o rei até ao sítio onde o pirata escondia o te-
souro. O cão começou a farejar e levou o rei até ao tesouro.  Quan-
do o pirata viu que o rei tinha descoberto o seu tesouro ficou muito 
zangado e resolveu correr atrás dele para o matar mas o cão mor-
deu-o na perna e o rei conseguiu fugir. 
O rei levou o tesouro para a sua torre e quando lé chegou foi com-
prar comida para fazer uma festa. Era Natal e ele convidou todo o 
reino para a sua festa.
A filha gostou muito da festa de Natal e, no fim, dançou com o rei. 
No fim da festa foram todos para as suas casas. 
O cão ficou a viver para sempre na torre com a princesa e o rei e fo-
ram felizes para sempre.

História circular elaborada pelo grupo de alunos do 1º ano: 
Joshua Baldajos (8 anos), Gabriela Rodrigues (7 anos), 

Nicole Patinho (7 anos), Catarina Poças (8 anos), Diogo Moniz (7 anos), 
Catarina Araújo (7 anos), Luís Caires (6 anos), Cátia Caires (7 anos))

 Lilian Baylis School
Profª. Susana Rente

O tesouro do rei

c
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O sol brilha muito
num dia lindo de outono.
As folhas caem
e das tocas alguns animais não 
saem.  

(Vitor Moreno, 7 anos)

No outono as folhas ficam mui-
to bonitas
Elas são vermelhas, amarelas e 
de cores esquisitas.
Eu não gosto do outono, ao en-
tardecer,
porque no verão brinco na rua 
até anoitecer.

(Christina Markwick, 11 anos)

O sol desce depressa
e o vento sopra com pressa,
As folhas nadam nos charcos
e navegam… como lindos bar-
cos!

(André Marques, 9 anos)

No outono já faz algum frio
E os peixes não gostam tanto 
de nadar no rio.
No outono comemos castanhas
e vamos todos juntos à lenha.

(Maria Pires, 11 anos)

Versos de Outono
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No outono as flores morrem.
No outono, os corações do-
em.
As folhas são diferentes
e o sol não está cá, para an-
darmos sorridentes.

(Alice Gonçalves, 10 anos )

No outono há mais noite do 
que dia.
Assim não posso gastar a mi-
nha energia!
Quando vem o vento,
Fico mesmo muito lento…

(David Ronca, 10 anos)

No outono vejo o sol partir
No outono vejo as folhas cair
No outono ouço o vento a vir
No outono para a escola te-
nho de ir.

(David Moreno,11 anos)

No outono há muitas árvores 
bonitas,
com folhas de diversas cores.
No outono há frutas variadas,
de deliciosos sabores.

No outono, ao final da tarde, o 
sol desce de mansinho
O outono é a estação preferi-
da do meu coraçãozinho.

(Ava White, 9 anos)
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O outono é frio e há muito vento.

As cores das folhas, caídas das 

árvores, são o vermelho, o ama-

relo e o cinzento.

Quando as nuvens brancas se 

levantam,

Os pássaros cantam entusias-

mados, com encanto. 
(Amália 

White, 11 anos)

Alunos de St. Paul’s Primary 

School

Profª. Vanda Araújo
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O B é amigo da baleia e do boiQue foram jogar à bola e marcaram golo.Todos disseram: “Bravo”!E contentes foram comer bolo. 
Com o B está tudo certoSe não está tudo na boa, vai à casa do alfabeto

Aí encontras o B e muitas letras maisQue te ajudarão a formar frases originais.

Poema do B

Grupo B (8-12 anos)
Sarah Bonnell School

Profª. Ana Silva
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O Natal é um dia especial, no qual podemos celebrar os 
bons momentos da vida, em conjunto com as pessoas 
que nós gostamos e que nos fazem felizes. É um mo-
mento de muitos sorrisos, abraços e de muita comuni-
cação entre as pessoas. É um momento em que se po-
dem comer todas as coisas boas, que não comemos 
durante todo o ano, com medo de engordar…
Para mim o Natal também é a lembrança do nascimento 
de Jesus, filho de Deus. Agradecemos sempre a Deus 
por nos dar sempre um bom dia de Natal, à beira da 
nossa família, com tudo o que nós podíamos desejar.
No Natal passamos um ou dois dias inteiros com a nos-
sa família, em momentos de divertimento, animação e 
brincadeira. É uma altura do ano em que podemos pas-
sar um dia inteiro com a nossa família, sem interrupções 
e isso para mim é o mais importante no Natal, não são 
os presentes.
Nesta altura festiva toda a gente quer estar perto da fa-
mília e dos amigos e quem não está, ou está sozinho, 
deve sofrer muito!
Neste Natal desejo que todos possam estar perto das 
pessoas que lhes são queridas!

Ana Rita Neves, 12 anos
La Retraite RC Girls School

Profª. Helena Ferreira

O que é para mim o Natal
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Os erros

Todas as pessoas erram e todos aprendem com esses erros. 

Um erro não é motivo para desistir é mais um incentivo para 

continuar, ser forte e começar de novo. O insucesso pode 

acontecer mais do que uma vez e, por vezes, as pessoas en-

tristecem-se por causa disso. Mas o insucesso serve para 

aprendermos e para devagarinho irmos construindo a escada 

do sucesso.

Sem erros não aprendíamos e sem erros não teríamos a capa-

cidade de errar, por isso temos de ter determinação e continu-

ar, ainda com mais força.

Jéssica Pereira Rodrigues, 12 anos

Lilian Baylis Technology School

Prof. José Sousa Gomes
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O Natal é um dia especial do ano.
Neste Natal toda a minha família vem a minha 
casa. A minha mãe já está a comprar a comida 
para a festa.
O Natal não é só presentes e comida, é o amor 
da família e dos amigos. 
Neste Natal eu quero que todas as pessoas 
sejam felizes.
Feliz Natal!

Gustavo Viamonte, 12 anos
Instituto Español Vicente Cañada Blanch

Profª. Teresa Dangerfield

O Natal
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Eu acho que a solidariedade é um ato muito bom e ca-
rinhoso. Ajuda as pessoas a ter uma vida melhor e 
acaba com a pobreza. Em primeiro lugar, solidariedade 
é ajudar ou partilhar com as outras pessoas. Se toda a 
gente fosse solidária, o mundo seria um lugar melhor e 
toda a gente estaria muito melhor em países como a 
África do Sul ou a Namíbia onde há imensas pessoas 
pobres e necessitadas. 

Maria Rita Lima, 12 anos
Sarah Bonnell School

Ser solidário é muito bom! Não há nada como ser soli-
dário. Todos os dias dou um espaço na linha do lanche 
ou compro o lanche a um amigo. Ainda hoje o fiz. E, 
especialmente neste período de festa, é sempre bom 
fazer algo por alguém menos feliz. No dia de Natal, vou 
dar roupa a prendas aos pobres e até um bom jantar 
também. Todos os anos o faço e não entendo parar de 
o fazer.

   Rui Silva, 12 anos
St. Thomas More Language College

Ser solidário é estar disponível, 
é ajudar é partilhar
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Na minha opinião, a solidariedade é importante. É, por 
exemplo, ter respeito para com as pessoas, o que 
mostra solidariedade nas pessoas. Uma pessoa solidá-
ria é uma pessoa que ajuda o nosso mundo para ser 
uma cidade boa. Essas pessoas são como o Presiden-
te da América (Obama).

  Yasmine Nascimento, 13 anos
St. Thomas More Language College

Na minha opinião, as pessoas solidárias são as pesso-
as que fazem de tudo para ajudar todos. Sim, estas 
pessoas deviam ter um descanso.  Eu acho que, no 
Natal, as pessoas deviam ser mais solidárias para aju-
dar as pessoas que não têm . Para uma pessoa ser 
mais solidária no Natal, devia dar mais atenção às pes-
soas que não têm dinheiro. É assim que ficamos me-
lhores pessoas. 

Jessica Sousa, 13 anos
St. Thomas More Language College

Vários alunos do Prof. Carlos Ferreira
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O filme Aniki Bobó foi feito em 1942 por Manoel de 
Oliveira. Foi um filme importante naquela época. Os 
atores principais são Horácio Silva, que representa o 
papel de Carlitos, Fernanda Matos, que representa o 
papel de Teresinha.
O filme é sobre um rapaz chamado Carlitos que gosta 
de uma rapariga mas a rapariga gosta de outro rapaz, 
chamado Eduardinho. No filme, Carlitos rouba uma 
boneca para dar à Teresinha. Durante um passeio, o 
Eduardinho cai e todos pensam que foi Carlinhos que 
o empurrou. O homem da loja donde o Carlinhos rou-
bou a boneca é que o ajudou, dizendo a todos que 
Carlinhos inocente.
Gostei do filme porque é uma história sobre o amor 
mas não estou habituada a filmes a preto e branco. 
Recomendo este filme porque é divertido e mostra-
nos como era a escola no passado.

Érica Vieira, 14 anos
Hounslow Manor School

Prof. Pedro Marques

sem t#tulo

Hounslow Manor School
Prof. Pedro Marques
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Eu moro em Brighton, no Reino Unido, 
uma cidade tranquila, limpa e elegante.
Tem uma praia diferente, uma praia com 
pedras e  água  muito gelada.
Eu acho um máximo os ónibus verme-
lhos; sempre que assisto um filme feito 
em Londres eu vejo aqueles ónibus ver-
melhos enormes e aqui em Brighton e 
Hove existem só eles.

Em Brighton há o cais, um parque de di-
versão muito turístico e moderno.
Eu amo os restaurantes daqui, há tantas 
opções. Não são muito baratos, mas vale 
a pena comer lá. Eu acredito que os in-
gleses são apaixonados por batata frita 
com peixe frito, e realmente é muito bom.

O que eu mais amo é fazer compras. 
Com £20 você vai em um brecho e com-
pra muitas roupas legais; se tiver sorte, 
acha coisas incríveis.

Os ingleses podem ser muito reservados, 
ou muito avançados, em questão de 
moda.

Brighton e Hove são cidades muito pró-
ximas e nestas cidades vivem muitos es-
trangeiros, pessoas de todo o mundo. 
Quem mora aqui acaba aprendendo ou-
tras culturas. 

Bom, a minha opinião sobre tudo isso é 
que viver em Brighton é maravilhoso. Re-
almente é primeiro mundo!

Melissa de Oliveira  Slonkowskij, 15 anos
Cardinal Newman School
!Profª. Maria Rosa Starr

Brighton e Hove
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Eu acho que é muito importante saber falar e escrever mais 
do que uma língua, porque assim é fácil ter amigos de fora, 
visitar outros vários países, e ter um futuro melhor.
Ao saber várias línguas isso também me ajuda na escola. 
Por exemplo, eu sei falar seis línguas e consigo perceber 
mais algumas. As línguas que eu sei falar são as seguintes: 
Português, Espanhol, Inglês, Bengali, Urdu e Hindi. Saber fa-
lar estas línguas tem sido muito vantajoso para mim, pois 
consigo comunicar com diversas pessoas de culturas dife-
rentes e assim fazer amigos pelo mundo. Outra vantagem de 
saber falar e escrever estas línguas é que posso fazer exa-
mes (GCSE, AS, A2) nestas línguas, ter certificados e isso 
pode ajudar-me a entrar numa boa universidade. Além disso, 
posso ter mais oportunidades para ter um trabalho melhor 
no futuro e quando for viajar nas férias consigo perceber as 
pessoas e comunicar com elas. 
Eu gostaria de aprender mais línguas, como, por exemplo, 
francês. Eu acredito que não terei muitas dificuldades, por-
que não senti dificuldades quando aprendi todas as línguas 
que sei, só no Inglês.

Sadia Chowdhury, 15  anos 
Hounslow Manor School

Profª. Márcia Fortuna

Texto sobre a importância de saber falar 
e escrever v"rias l#nguas
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Humberto Filipe Martins, 16 anos
Coombe Girls School

Profª. Maria Di-Toro

$ indispens"vel que reduzamos a nossa 
dependência do combust#vel f%ssil
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