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Neste número, contamo-vos como foi o final 

do nosso ano letivo e o início deste que já se 

adianta pelo outono.  

Acabámos julho em festa, como se espera 

dos verdadeiros rituais de despedida. 

Celebrámos, pais, alunos, professores, 

Coordenação e Embaixada, o mérito dos 

alunos que se destacaram pelo seu domínio 

da língua portuguesa. Estes alunos foram 

premiados e, mais do que o prémio 

monetário ou o livro que lhes oferecemos, 

levam na memória uma tarde passada na 

residência de Sua Excelência o Embaixador 

de Portugal em Londres, em que foram eles  

as estrelas aplaudidas. Como diz o Senhor 

Embaixador, os parabéns são devidos 

também a quem os educa na língua 

portuguesa, os pais, e a quem os ensina a 

f a l a r me lho r e ma is po r tuguês , os 

professores. 

Começamos o ano letivo com a inspiração 

destas imagens, para fazermos todos mais e 

melhor. 

Damo-vos a conhecer a nossa rede de 

ensino, a crescer por novas zonas do Reino 

Unido, cada vez mais organizada, a 

funcionar em pleno com aulas para três mil 

alunos do ensino primário e secundário,  

desde o dia 14 de setembro. Seis novas 

escolas juntaram-se a nós este ano e fazem 

par te da nossa g rande esco la que 

acompanha a procura das comunidades de 

língua portuguesa e o interesse dos alunos 

ingleses em aprender português. 

E ainda partilhamos convosco os projetos de 

escrita que andamos a desenvolver. Os 

meninos andam a escrever mais. Espreitem.  

EDITORIAL

O fim e o início
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No dia 10 de julho, na Residência do Embaixador de Portugal em Londres, foram entregues os prémios 
aos melhores alunos de Língua Portuguesa do Reino Unido e Ilhas do Canal.

Este prémio pretende celebrar o mérito dos alunos e o seu progresso na aprendizagem da língua 
portuguesa. São também premiadas as melhores 
ilustrações, em homenagem ao talento dos nossos jovens 
desenhadores, inspirados pela pintora portuguesa viva 
mais famosa, e residente no Reino Unido, Paula Rego.


É atribuído um prémio por ano de escolaridade, ao aluno 
que, nesse ano, se distinguiu mais no seu domínio do 
português, comparado com os seus pares. Este ano, as 
candidaturas foram em elevado número, o que dificultou a 
tarefa do júri. Para além dos trabalhos selecionados pelo 
professor, o júri analisa também o relatório enviado por 
esse professor, em que justifica a razão pela qual 
considera que aquele aluno é o melhor do seu ano. 

Esta selecção é feita também para os alunos 
universitários. Este ano, foi ainda criada a categoria Língua 
Materna, que premeia os alunos recém chegados de 
Portugal, cujas produções são de elevada qualidade 
mesmo considerando que o Português foi a sua língua de 
escolarização. 


Uma vez selecionados os premiados, são convidados 
alunos, pais e professores para a receção. Os alunos 
recebem os certificados do prémio na sua categoria, pelas 
mãos de Sua Excelência o Embaixador de Portugal, e um 
vale em dinheiro, bem como um livro de literatura 
portuguesa, adequado à sua idade. A cada professor é 
também entregue um certificado pelo empenho que 
colocaram na preparação dos alunos.


P a r t i l h a m o s c o n v o s c o a l g u m a s 
fotografias do dia, com pais orgulhos 
pelo reconhecimento dos  filhos, e 
professores satisfeitos pelos resultados 
dos seus alunos.


Este é um dia que nos deixa a todos com 
a sensação de dever cumprido: os 
alunos, professores e pais deram o seu 
melhor e todos foram reconhecidos por 
isso. Diz o ditado inglês “it takes a village 
to raise a child”. Todos nós assumimos a 
nossa responsabilidade na nossa aldeia.


APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Prémio Melhor Aluno de Língua Portuguesa e Pré-
mio Ilustração Paula Rego Fundação Millennium 
bcp 2015

Primeira foto: aluno do 1.º ciclo premiado, da Esco-
la Westminster Cathedral, com o professor Carlos 
Xastre. 
Segunda foto: aluno universitário premiado, Uni-
versidade de Oxford. 

Poderia ser uma categoria feminina: aluna do 1.º ano, 
Teresa Santos, com a mãe, a professora e, no quadro, 
D. Catarina de Bragança. 

Aguarela de Paula Rego, exposta na Residência do Embaix-
ador de Portugal em Londres, visitada pelos alunos e pais. 
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APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Ilustrações dos alunos premiados 
Publicamos aqui as três ilustrações premiadas. Os textos serão publicados em 

antologia dedicada aos alunos premiados nos últimos anos. 

Prémio 1.º Ciclo EB - Jason Marques, 
Aluno de Lark Hall Primary School

Prémio 3.º ciclo EB - Lucas Cunha, aluno de 
St Thomas More C. School, Wood Green

Prémio Ensino Secundário - João Fernandes, 
aluno de Les Quennevais School, Jersey



APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

A rede de ensino da Língua Portuguesa no 
Reino Unido e Ilhas do Canal
As aulas de Língua e Cultura Portuguesa são oferecidas em 60 escolas do Reino Unido e Ilhas 
do Canal, como língua do currículo ou como opção extra curricular.


No ensino superior, são 18 as universidades britânicas com protocolos com o Camões, I.P. , o 
que implica o financiamento de cátedras, centros de língua, leitores e docentes (a azul, no 
mapa).


Dois terços dos alunos da rede de ensino 
do Reino Unido e Ilhas do Canal frequen-
tam as aulas no ensino primário (do 1.º ao 
6.º ano) e um terço o secundário (do 7.º ao 
13.º ano). 


Dois terços dos nossos alunos vivem no 
Sul de Londres. Este ano, o Oeste e Su-
doeste de Londres viram crescer significa-
tivamente o número de alunos. Também o 
Leste aumentou na procura de aulas de 
Língua Portuguesa.


Na encantadora Ilha de Jersey, oferecemos 
aulas em 11 escolas, num total de 550 
alunos. 


WELCOME TO OUR FAMILY
6 novas escolas na rede de ensino 

Trinity School, Jersey


Granton Primary School, Vauxhall

William Morris Sixth Form, Hammersmith

St. Wilfrid’s Catholic School, Crawley
Thomas More C. School, Purley, Croydon
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APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Boas práticas na rede de ensino - Prémio 
“The Good Schools Guide”
																		“The Good Schools Guide” é o guia de referência de escolas públicas e privadas 
inglesas, destinado a pais, escolas, educadores e outros profissionais da educação. 


																			Este guia independente, com reconhecida autoridade internacional, aconselha os 
pais no momento de escolher uma escola, fornece dados e críticas sobre escolas, apresenta 
opções de ensino superior, entre outros. 


																			Anualmente, atribui prémios de distinção em várias categorias. Este ano, a nossa 
escola parceira “La Retraite Roman Catholic Girls’ School” foi premiada pelo “Excelente De-
sempenho das alunas que realizaram o exame de Português”. As alunas de La Retraite tiveram 
os melhores resultados a Português, nos exames GCSE (final de secundário). Estes resultados 
são o fruto de um investimento de três anos da rede de ensino, do trabalho conjunto do Diretor 
da Escola e da Coordenadora de Ensino e do grande empenho da professora Helena Ferreira. 
A professora Helena ensina em regime integrado, o que significa que o Português é uma língua 
de oferta do currículo da escola, em horário escolar das alunas, mais de 100 alunas de La Re-
traite. 


																			Estão todas de parabéns pelo excelente trabalho realizado, professora e alunas. 
Ficamos especialmente contentes por estarmos a contrariar expetativas pouco ambiciosas 
para as classificações das nossas alunas, provando que com planeamento e esforço concer-
tado, conseguimos os A* que queremos. 
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APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Ensino Superior - agora também em Cardiff 
O Camões, I.P., assinou com a universidade de Cardiff o financiamento de um lugar de docência nesta Universi-
dade. Cardiff é a 18.ª universidade do Reino Unido com protocolo de cooperação com o Camões, I.P..



EurotoolBox? Mas o que é a EurotoolBox?  

        É uma coleção de livros para crianças e 
jovens residentes no Reino Unido, que circula pelas 
bibliotecas públicas e escolares. A particularidade 
desta coleção é a de juntar publicações recentes 
de livros nas línguas originais dos Institutos de Lín-
gua membros do Eurolis, ou seja, em português, 
espanhol, francês, italiano, alemão e inglês.  
Assim, as crianças e jovens podem ler livros em 
qualquer uma destas línguas.  

A nova coleção para o ano escolar de 2015/2016 
foi oficialmente apresentada no passado dia 24 de 
setembro. Este ano, o tema é “Criaturas Mitológi-
cas”. Escolhido para o tema, das obras de literatura infantil portuguesa, foi o livro Ani-
mais Fantásticos, de José Jorge Letria & André Letria.  

Com a preciosa colaboração da equipa da biblioteca 
pública de Pimlico, os presentes puderam observar 
atentamente a coleção e ficar à conversa informal com 
a ilustradora Véronique Tadjo.  

Considerei particularmente interessante o gostinho a 
África, muito presente no seu trabalho e na sua filosofia 
de vida, deixando perceber até que ponto a Costa do 
Marfim continua presente na sensibilidade de uma mul-
her que correu já meio mundo e bebeu muitas outras 
distintas experiências.   No fundo, Véronique é o exem-
plo acabado de que somos todos também o resultado 
do que vivemos.  

Após uma tarde 
bem passada, a 
coleção está ago-
ra pronta a iniciar 

a sua viagem, de biblioteca em biblioteca, de 
Brighton a Inverness, duas das marcações já 
feitas.  

A coleção é inteiramente gratuita e pode ser requi-
sitada por qualquer escola junto de Mariella Ric-
c o b o n o , d o I n s t i t u t o I t a l i a n o 
(maria.riccobono.iic@esteri.it).  

Texto: Professor Carlos Fereira, Docente de Apoio 
Pedagógico e representante do Camões I.P. no Eurolis 
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LER EM DIFERENTES LÍNGUAS

EUROTOOLBOX - Livros nas escolas 

mailto:maria.riccobono.iic@esteri.it
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Sugestões de leitura 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. Sozinhos ou em 
família, que a leitura seja ao  gosto de cada 
um.  

LIVROS INFANTIS 

Não acordem os pardais, texto de 
Nuno Camarneiro e ilustrações de 
Rosário Pinheiro, Caminho, 2015.  

Sinopse: 
A R i t a é 
uma menina 
de cabelos 
azuis, que 
gosta muito 
d e f a z e r 
pe rgun tas 
c o m p l i-
c a d a s : - 
Onde mora 
o p a p ã o ? 
O n d e 
dormem os 
pardais? Para onde vão os sonhos 
quando as pessoas acordam? Os pais, 
cansados  e tentando despachá-la, re-
spondem que é no sótão que mora o 
papão, dormem os pardais e  onde es-
tão os sonhos  depois de as pessoas 
acordarem.

Então a Rita vai ao sótão e encontra 
um Papão que até é medricas, festas 
de pardais e caixas cheias de sonhos 

guardados. Por fim, são os pais que 
não querem acreditar.


Barafunda, texto de Afonso Cruz e 
Marta Bernardes e ilustrações de 
José Cardoso (Caminho,  2015) 
Sinopse: 

Afinal, a barafunda importa? 


Os personagens são Ari, um menino 
que brinca e arruma o seu quarto e 
uma voz discordante, vinda de uma 
nave-mãe. – Tens que arrumar o teu 
quarto!. Para Ari aquilo não faz sentido. 
Para quê arrumar, se desarrumamos 
logo de seguida? Até porque para ele 
está tudo arrumado.


Os dois vão, de forma progressiva, ne-
gociando arrumações possíveis e os 
seus respectivos critérios, num diálogo 
ao mesmo tempo filosófico e cómico. 
Todas as coisas ganham uma nova 
possibilidade através dos eternos «E 
porquê? E para quê? E pode ser as-
sim? E porque não assim?..


Esta arrumação é, por fim,  uma vi-
agem desde o caos à forma artística, 
desde a desordem até a uma nova or-
dem a que se pode chamar de arru-
mação, decidida por nós,  que colo-
camos cada coisa num lugar e não 
noutro.
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SUGESTÕES DE LEITURA

Ler em Português, em todas as idades 
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O Soldado João, texto de Luísa 
Ducla Soares e ilustrações de 
Morena Forza (Porto Editora, 2015) 

Sinopse:

Neste livro aborda-se o problema da 
Guerra. 


O soldado João era um jovem cam-
ponês, ingénuo e cheio de espon-
taneidade. “Vinha de sachar milho, de 
regar cravos, de semear couves e 
manjericos”. Foi parar à Guerra mas 
não queria, nem sabia fazer Guerra.   
Adotou um comportamento muito 
pouco convencional: cumprimentava 
os inimigos, punha os exércitos a 
dançar quando tocava o seu corne-
tim, servia café a todos e aparava os 
calos aos comandantes dos dois 
exércitos. No início os seus superiores 
reagiram mal, mas no fim acaba por 
ser ele a promover a paz.


LIVROS JUVENIS 
Fernando Pessoa, O Menino que 
era muitos Poetas, texto de José 
Jorge Letria  e ilustrações de João 
Fazenda (Pato Lógico, 2015) 

Este livro faz parte de uma coleção de 
biografias de ‘’Grandes Vidas Por-
tuguesas’’, direcionadas para os 
leitores mais novos.


Fernando Pessoa – O Menino Que Era 
Muitos Poetas, pretende aproximar as 

crianças da vida e obra de Fernando 
Pessoa e da sua faceta mais com-
plexa: a heteronímia.


«...Fernando era um e era vários, ... 

... os hóspedes da sua arca,

dessa casa de magia 
que tudo oculta e abarca,

seja Ricardo ou Alberto, 
Álvaro ou Bernardo,

os seus gémeos tão diferentes

nessa suprema magia …».


Viagens de Chapéu, As invenções e in-
decisões de D. Amélia Longor, texto de 
Susana Cardoso Ferreira, ilustrações de 
Sara Monteiro (Oficina do Livro 2015) 

Sinopse: 

Dois jovens, Baltazar Porventura e 
Ema Mordente, ao colocarem na 
cabeça uma cartola, são transporta-
dos diretamente de Portugal para uma 
ilha  algures no Pacífico, onde vive 
uma pessoa es-
tranhíssima: al-
guém incapaz de 
tomar uma de-
cisão.


« - Se a lguém 
q u i s e r s a b e r 
mais, lê o livro. 
Está lá tudinho! »


SUGESTÕES DE LEITURA
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SUGESTÕES DE LEITURA
A Cruzada das Crianças, de Afonso 
Cruz (Alfaguara, 2015) 

Sinopse:


Trata-se de uma peça de teatro em 
que Afonso Cruz nos faz viajar para o 
mundo das crianças, lembrando-nos 
que também elas têm sonhos e que 
há momentos na vida em que é 
necessário um manifesto, para con-
seguir alcançar aquilo que desejamos. 


Uma multidão de crianças decide sair 
para as ruas a reclamar certas coisas 
essenciais,  precisamente aquelas 
que os adultos já perderam a capaci-
dade de exigir. Todos os adultos são 
agora confrontados com  exigências  
tão simples como acabar com a fome, 
acabar com a solidão, fazer com que 
o Pai Natal consiga chegar a África, 
quarenta horas semanais de brin-
cadeira, etc.


Um livro que ensina as crianças a 
lutarem sempre pelos seus objetivos e 
a nunca desistirem,  mesmo quando 
já forem crescidas.


LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS 

Jacarandá, de Francisco Duarte 
Mangas (Teodolito, 2015) 

Sinopse:

Um romance que  parte de um facto 
real: o assassinato de um “propri-
etário e capitalista ”, na Rua do Bon-
jardim, no Porto, no início dos anos 
quarenta, um período de grande cru-
eldade do fascismo português. A polí-
cia política apressa-se a atribuir o 
crime a um grupo de malfeitores co-
munistas e a três galegos refugiados 
da Guerra civil de Espanha. O proces-
so, julgado em Tribunal Militar Politico, 
desapareceu do Arquivo Militar. Afinal, 
quem foram os autores desse crime?


Uma história de afetos e traições, de 
tortura e da perigosa arte do silêncio 
(não rachar) perante os torturadores. 


Veja-se também http://www.edi-
coesafrontamento.pt/videolivros.html


Sinopses por Teresa Dangerfield 

http://www.edicoesafrontamento.pt/videolivros.html
http://www.edicoesafrontamento.pt/videolivros.html


* 
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

  

Professora Susana Rente 
Escolas: Feltham C. College e  The Holy Cross School


A TIMI E EU… 
“Timi e eu...” trata-se de um projeto de motivação para a escrita. Timi é uma  tartaruga 
de peluche que se tornou a mascote das aulas de português e que vai para casa com o 
aluno durante uma semana. Este é um projeto de escrita autónoma em que o objetivo é 
“dar um sentido à escrita”. O que importa é que o aluno escreva por prazer e pelo desejo 
de deixar registada a sua experiência, exprimindo-se com naturalidade e sem inibições. 
Pretende-se que a criança perceba o poder e a função da escrita e que a use de forma 
descontraída e confiante.  

Durante uma semana o aluno deve cuidar da Timi e falar com ela em português. No saco 
da Timi vai também um caderno de escrita onde o aluno, com a ajuda da família, regista 
como foi a sua semana com a Timi. Cada criança é livre de escolher a forma como quer 
documentar o seu registo.  

A Timi passou a fazer parte da rotina da aula e da vida 
destes alunos. No início de cada aula a atividade começa 
com o relato aos colegas das atividades e aventuras vividas 
com a Timi ao longo da semana. É com orgulho que os 
alunos partilham com a turma a sua experiência lendo os 
textos dos quais são autores e mostrando as fotos ou os de-
senhos que os documentam.  

No final da aula, é elaborado um sorteio que decide quem 
levará a Timi para mais uma semana de aventuras. A Timi é 
sorteada até que todas as crianças tenham tido a oportu-
nidade de passar uma semana com ela e, a partir daí, segue 
a ordem estabelecida pelo primeiro sorteio.  

Este tem sido um projeto com muito sucesso junto das turmas dos alunos mais novos 
que frequentam as aulas de português. Todos aguardam com ansiedade a semana em 
que podem levar a Timi consigo. Tem sido muito gratificante ver o entusiasmo dos 
alunos, perceber o empenho que colocam na atividade e verificar a evolução e o aumen-
to da confiança na escrita. A família também se envolve e participa. Os pais tiram fotos, 
ajudam na escrita e decoração da página e proporcionam passeios e atividades em que 
envolvem a Timi. 

PRÁTICAS DE ESCRITA DOCUMENTADAS
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

LIVRO DE HISTÓRIAS (A2) 
O “Livro de histórias” é um livro de turma onde são registados trabalhos de escrita que 
os alunos elaboram nas aulas. As origens e formatos são variados e dependem da 
dinâmica de cada turma. 

Este projeto surgiu numa turma de nível A2. A turma já tinha 
participado em anos anteriores no projeto “Timi e 
eu...”. No início do ano quando discutíamos como 
continuar o nosso projeto de escrita surgiram algumas 
questões: por um lado alguns alunos acharam que já 
se sentiam crescidos demais para continuar com a 
Timi; por outro lado havia necessidade de evoluir para 
um outro formato e fazer outra abordagem à escrita. To-
dos concordaram que deveria continuar a haver um 
caderno da turma e assim surgiu a proposta de criar um 
caderno onde se registassem trabalhos de escrita de to-
dos. Foi escolhido um nome e decidido que neste caderno a escrita 
deveria ser cuidada e portanto os trabalhos seriam sujeitos a correções e melhoramen-
tos antes de poderem aí ser colocados.  

As histórias que se foram colocando no livro resultaram de diferentes propostas de tra-
balho e são o fruto de trabalhos individuais, de grupo e trabalhos coletivos. 

Este projeto tem motivado os alunos para a escrita. Aos poucos, escrever tem deixado 
de ser uma tarefa difícil e aborrecida e tem dado lugar a momentos de descontração e 
prazer em que a escrita flui naturalmente transformando-se depois em produtos dos 
quais os seus autores se orgulham.  

Alguns exemplos de trabalhos do caderno: 

“Concurso de histórias” - os alunos elaboraram histórias em grupo. As histórias produzi-
das foram alvo de uma avaliação por parte de leitores independentes que votaram a que 
consideraram melhor. Este processo de avaliação e votação das histórias ocorreu entre 
duas turmas de escolas diferentes que estavam a desenvolver o mesmo projeto e mo-
tivou os alunos que se empenharam para construir “uma boa história”. 



MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Dados com imagens. Material de suporte à elaboração de histórias; Os dados são 
sorteados e os alunos são desafiados a contar uma história usando todas as imagens 
sorteadas. As histórias que daí resultam têm sido surpreendentes.  

Sequência de imagens para ordenar e contar a história: 
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Desafios de escrita; Estas tarefas foram bastante apreciadas pelos alunos. Uma vez 
colocado o  desafio  a tarefa de escrita passa a ser uma brincadeira com as palavras . 


Histórias que nascem de histórias; Ouvir uma história 
e inspirar-se nela para construir outra história foi in-
spirador.


Estes são alguns exemplos de trabalhos já realizados. 
Mais histórias virão. 


O projeto tem continuidade neste ano letivo e o entu-
siasmo mantém-se.
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