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Neste número de transição entre a primavera 
e o verão, trazemo-vos notícias de duas 
i m p o r t a n t e s c e l e b r a ç õ e s . O n o s s o 
calendário concentra em maio e junho dois 
momentos de grande importância para quem 
ama a língua portuguesa. No dia 5 de maio 
comemora-se o Dia da Língua Portuguesa e 
da Cultura da CPLP. Neste dia, tivemos a 
oportunidade de festejar, com poemas e 
músicas, o facto de sermos muitos, em 
pontos distantes do mundo, a partilhar e a 
cuidar desta l íngua que é a nossa. 
Reconhecemo-nos no metro, na rua e 
sabemos que nos entendemos. Mesmo com 
sotaques diferentes, qualquer criança é 
capaz de parar na rua e dizer: “ouçam, eles 
também estão a falar português!”. No Reino 
Unido temos falantes de todos os países da 
CPLP, o que é motivo de grande alegria para 
nós.


E neste tom de festejo, continuámos para a 
celebração do Dia de Portugal, de Camões e 

das Comunidades Portugueses. Para          
citar    Sua   Excelência   o   Embaixador   de 
Portugal em Londres, João de Vallera, não é 
por acaso que o nosso dia nacional tem o 
nome de um poeta.


Mas não pensem que só de festas se vive 
por estas terras. Afinal, os nossos alunos 
trabalharam muito, durante muito tempo, 
para que os resultados desse trabalho seja 
visto apenas nos dias dos festejos. 

Selecionaram poemas com os professores e 
treinaram a sua declamação com afinco. 
Juntaram todos esses poemas e fizemos 
uma antologia, de que vos deixamos aqui 
ver uma janela. Prepararam músicas, 
afinaram instrumentos e ensaiaram com 
e m p e n h o . D e s e n h a r a m b a n d e i r a s , 
decoraram o hino nacional, conheceram os 
feitos desse poeta extraordinário que nos 
apadrinha. Até bolos fizeram, imaginem! E 
ainda perceberam o que é fazer parte de 
uma comunidade portuguesa no mundo. 


Estes dois grupos de pertença - a CPLP e as 
comunidades portuguesas pelo mundo - 
ajudam-nos a compreender quem somos, 
como os outros nos veem e o que queremos 
mostrar de nós. Para além de que nos dão 
e s s e s e n t i d o t ã o i m p o r t a n t e d e 
pertencermos a algo que é maior do que 
nós, a grupos que partilham connosco 
afinidades, desafios, alegrias. Seja em torno 
de um poema, seja à volta de um grelhador 
com sardinhas assadas. 


EDITORIAL

Celebrar quem somos
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O dia 5 de maio é o dia oficial da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP. Pelo 4.º ano 
consecutivo, a Coordenação de Ensino festeja este dia com os alunos e pais da rede do 
Reino Unido. 

Cinquenta e duas crianças subiram ao palco para ler 
poemas de autores de Língua Portuguesa, de todos os 
países da CPLP. A sala, preparada com 250 cadeiras, 
encheu até aos lugares em pé. Na assistência estavam 
os pais e os professores, ansiosos e emocionados com 
as prestações. 


É importante para todos nós este dia, porque é nele 
que os alunos podem, perante uma grande audiência, 
mostrar como falam português bem e com alegria. 
Durante o ano têm oportunidade de o fazer nas suas 
escolas, em inglês. Mas em português só neste dia nos 
juntamos assim, em grande número, para ouvir 
declamar poesia na nossa língua.


Depois dos poemas, foi a vez dos jovens músicos da 
Luso Academy tocarem e cantarem música portuguesa 
contemporânea. São já quarenta, tocam violino, 
guitarra, viola, piano… e cantaram, a uma voz, um Haja 
o que houver que nos enche a todos de esperança.


A cerimónia acabou com um breve discurso de Sua 
Excelência, o Embaixador de Portugal em Londres, 
que faz questão de honrar este evento com o seu 
apoio e entusiasmo pela educação e pela cultura 
portuguesas. 


No final, para recuperar energias, todos lancharam e 
conversaram em português. Encontramo-nos de novo 
para o ano!


APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP
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Alunos da Luso Academy

http://www.flickr.com/photos/dis_patch/4744140402/
http://www.flickr.com/photos/dis_patch/4744140402/
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APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Antologia de Poemas de autores da CPLP 
Leia aqui alguns dos poemas que os alunos escolheram e declamaram no dia da 

Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP

ANGOLA 

Apontamento 


curvada ao peso 

ao peso brutal

 

dos blocos de pedra

e os olhos no chão 

os olhos na terra 

anda na obra 

levando o cimento 

a pedra e a cal 


ao mestre pedreiro 


e curvada ao peso 

ao peso da vida 
de lágrimas secas 
e sangue sem vida 

traz o seu filho 

preso nos panos 
nas Costas curvadas 

ao peso brutal 


do cimento e da areia

que leva cantando  
ao mestre pedreiro. 


João Abel 


BRASIL 

O Mosquito escreve 


O mosquito pernilongo 

trança as pernas, faz um M, 

depois, treme, treme, treme, 

faz um O bastante oblongo, 

faz um S. 

O mosquito sobe e desce. 

Com artes que ninguém vê, 

faz um Q, 
faz um U, e faz um I. 
Este mosquito 

esquisito 
cruza as patas, faz um T. 
E aí, 
se arredonda e faz outro O, 

mais bonito. 


Oh! 
Já não é analfabeto, 
esse inseto, 
pois sabe escrever seu nome. 

Mas depois vai procurar 

alguém que possa picar, 
pois escrever cansa, 
não é, criança? 
E ele está com muita fome. 


Cecília Meireles 


Peru 


Glu! Glu! Glu! 

Abram alas pro Peru! 


O Peru foi a passeio 

Pensando que era pavão 

Tico-tico riu-se tanto 
Que morreu de congestão. 


O Peru dança de roda 

Numa roda de carvão 

Quando acaba fica tonto 

De quase cair no chão. 


O Peru se viu um dia  
Nas águas do ribeirão 

Foi-se olhando foi dizendo 

Que beleza de pavão! 


Glu! Glu! Glu! 

Abram alas pro Peru! 


Vinicius de Moraes 
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Antologia de Poemas de autores da CPLP
CABO VERDE 

Canção dos rapazes da ilha 


Eu sei que fico. 
Mas o meu sonho irá 
pelo vento, pelas nuvens, pelas asas. 


Eu sei que fico 
Mas o meu sonho irá... 


Eu sei que fico 
Mas o meu sonho irá 
Nos frutos, nos colares 
E nas fotografias da terra, 
Comprados por turistas estrangeiros 

Felizes e sorridentes. 
Eu sei que fico mas o meu sonho irá... 


Eu sei que fico 
Mas o meu sonho irá 
Metido na garrafa bem rolhada 

Que um dia hei de atirar ao mar. 

Eu sei que fico 
Mas o meu sonho irá... 
sei que fico 
Mas o meu sonho irá 
Nos veleiros que desenho na parede. 


Aguinaldo Fonseca 


GUINÉ BISSAU 

Uma história pequenina 


Conta, mamã, uma história  
uma história pequenina...”  
Sim, meu filho: ouve uma história, 

pequenina, pequenina... 


O sol é oiro! 
A lua é prata! 
As estrelas, pérolas! 


“Mamã, eu quero o sol!” 
Sim, meu filho: terás na vida o sol

se fores sincero... 


“Mamã, eu quero a lua!” 
Sim, meu filho: terás na vida a lua 

se fores honesto... 


“Mamã, eu quero as estrelas!” 
Sim, meu filho terás na vida as estrelas 

se fores justo e humano... 


Vasco Cabral 


MOÇAMBIQUE 

Chegada 


Chegas, 
Sóbria e sombria, 
E desocupas em mim 

A tua própria sombra. 


Agora és a minha própria voz: 

Nenhum silêncio nos pode calar. 


Falas e acaba o tempo. 


E eu escuto-te 
Apenas quando te lembro. 


Mia Couto
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Antologia de Poemas de autores da CPLP
PORTUGAL 

A Ana Quer 


A Ana quer 
nunca ter saído 
da barriga da mãe.  
Cá fora está-se bem, 
mas na barriga também  
era divertido. 


O coração ali à mão,  
os pulmões ali ao pé, 
ver como a mãe é 
do lado que não se vê. 


O que a Ana mais quer ser 
quando for grande e crescer  
é ser outra vez pequena: 
não ter nada que fazer 
senão ser pequena e crescer  
e de vez em quando nascer  
e voltar a desnascer. 


Manuel António Pina


Chuva 


Cai a chuva, ploc, ploc  
corre a chuva ploc, ploc 

como um cavalo a galope. 

Enche a rua, plás, plás  
esconde a lua, plás, plás

e leva as folhas atrás. Risca os vidros, truz, 
truz 
molha os gatos, truz, truz  
e até apaga a luz. 
Parte as flores, plim, plim  
maça a gente plim, plim 
parece não ter mais fim. 


Luísa Ducla Soares 


Pequeno Poema 


Quando eu nasci, 
ficou tudo como estava. 


Nem homens cortaram veias, 

nem o Sol escureceu, 
nem houve estrelas a mais... 

Somente, 

esquecida das dores, 
a minha Mãe sorriu e agradeceu. 


Quando eu nasci, 
não houve nada de novo 

senão eu. 


As nuvens não se espantaram, 

não enlouqueceu ninguém... 


Pra que o dia fosse enorme, 

bastava 
toda a ternura que olhava 

nos olhos de minha Mãe... 


Sebastião da Gama, in Antologia Poética


Animais de Estimação 


Ó mãe, posso ter um hipopótamo? 

uma girafa ou um pinguim? 

Diz-me que sim, diz-me que sim. 

Gostava tanto de ter um elefante, 

um rinoceronte e uma baleia. 

Não é boa ideia? 
E se for uma vaca, 
um canguru e uma doninha? 
Também não? 
Que grande desgraça! 
E se for uma traça? 
Não, então quero um cão,  
um gato, um papagaio e uma lombriga.  
E, já agora, um coelho, uma aranha e uma 
formiga. 

E um jacaré. 
Pois é, também quero um jacaré. 
E quero um tubarão 
que venha comer à minha mão, 
um mosquito que seja bonito, 
e uma sardinha que seja só minha. 


Álvaro Magalhães, in O Brincador 
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Antologia de Poemas de autores da CPLP

Havia um menino 


Havia um menino 

que tinha um chapéu

para pôr na cabeça 

por causa do sol. 


Em vez de um gatinho 

tinha um caracol. 

Tinha o caracol

dentro de um chapéu; 

fazia-lhe cócegas 

no alto da cabeça. 


Por isso ele andava 

depressa, depressa 

pra ver se chegava

a casa e tirava 

o tal caracol  
do chapéu, saindo 

de lá e caindo 
o tal caracol. 


Mas era, afinal, 

impossível tal, 
nem fazia mal 
nem vê-lo, nem tê-lo: 

porque o caracol 

era do cabelo. 


Fernando Pessoa 


SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 


O ossobó cantou 


A cavalo do vento 

A chuva chegou. 

A chuva chegou 
E o ossobó cantou. 


Cantou o ossobó 

Seu canto molhado 

- Techuva já vêo? 
- Já vêo siô. 


Sob a folhagem amodorra e cobra preta 

enquanto o potro e o menino do engenho 

brincam e correm no terreiro os corpos mol-
hados 

do canto bonito do ossobó 


- já vêo a chuva? 
- Já vêo si siô. 
- Não vêo, não siô. 
- Ah! Já vêo que ossobó cantou. 


Francisco José Tenreiro 


Meninas e Meninos 


Todos já vimos 
nos livros, nos jornais, no cinema e na tele-
visão retratos de meninas e meninos  
a defender a liberdade de armas na mão. 


Todos já vimos 
nos livros, nos jornais, no cinema e na tele-
visão 
retratos de cadáveres de meninos e meninas 
que morreram a defender a liberdade de 
armas na mão. 


Todos já vimos! 

E então? 


Fernando Sylvan 
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APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Dia da Língua Portuguesa no King’s College

O dia 5 de maio foi marcado também no calendário do meio académico. O Diretor do 
Centro de Estudos Portugueses no King’s College, Dr. João Paulo Silvestre, organizou a 
conferência “Portuguese Studies in the UK: talks on language variation”, que contou 
com a presença de vários especialistas a trabalhar tanto no ensino da língua portuguesa 
como na investigação.  

Esta conferência, organizada em parceria com a Dra. Rihan Atkin, da Universidade de Cardiff, 
marcou o início de uma colaboração a que se pretende dar continuidade, entre investigação e 
ação e profissionais da língua portuguesa a trabalhar no Reino Unido. 




Nas nossas aulas, o dia 10 de junho é moti-
vo de festa, mas também de estudo e re-
flexão. Os ângulos variam, dependendo das 
idades e do nível de língua dos alunos: al-
guns exploram as viagens dos Descobrimen-
tos e seguem o percurso dos nossos  nave-
gadores pelo mundo; outros ficam a saber 
quem foi o poeta maior da língua portugue-
sa. Estudam a geografia de Portugal. O mais 
crescidos refletem sobre o significado de 
“Comunidades Portuguesas”. Discutem as 
migrações. Analisam o que nos une e o que 
nos separa. Apresentam sugestões para o 
futuro de um país, ao qual estão ligados e 
que esperamos ajudem a mudar. De tudo 
isso, fica o registo de momentos de trabalho 
intenso, mas cheio de significado e de cor. 


Veja também as sugestões de atividades na 
rubrica respetiva.
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O dia de Portugal nas escolas do Reino Unido 
e Ilhas do Canal

Trabalhos de alunos de Springfield, Rouge Bouillon, Bel Royal (Jersey) e Lark Hall P. School 
(Londres), enviados pelas professoras Graça Ramos e Ana Figueiredo
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A Coordenação de Ensino associou-se à celebração do dia 10 de junho com a comunidade 
portuguesa de Londres. No dia 14, no Parque de Streatham Common, houve arraial e festa 
portuguesa. Para além da animação dos grupos musicais e do familiar cheiro a frango assado 
e sardinhas, presente em todo o recinto, este ano houve também espaço para exposições de 
serviços, comércio e associações comunitárias.

Juntámo-nos à organização do Dia de Portugal através da oferta da exposição O Fado, que 
ilustra e conta a história desta importante expressão musical e o seu papel na sociedade por-
tuguesa ao longo do tempo. Na inauguração da exposição estiveram presentes três fadistas 
portugueses, acompanhados de músicos, que cantaram alguns dos fados mais conhecidos do 
nosso país. 


Já que aqui não vos podemos oferecer o vídeo ou a música, deixamos a letra de um dos fados 
cantados por Nuno Silva, conhecido cantor e bailarino do West End que generosamente partil-
hou connosco algum do seu tempo. O poema foi escrito pelo nosso muito amado poeta David 
Mourão Ferreira, para a Amália Rodrigues:


Barco Negro 

De manhã, que medo, que me achasses feia!

Acordei, tremendo, deitada n'areia

Mas logo os teus olhos disseram que não,

E o sol penetrou no meu coração.[Bis]


Vi depois, numa rocha, uma cruz,

E o teu barco negro dançava na luz

Vi teu braço acenando, entre as velas já soltas

Dizem as velhas da praia, que não voltas:


São loucas! São loucas!


Eu sei, meu amor,

Que nem chegaste a partir,

Pois tudo, em meu redor,

Me diz qu'estás sempre comigo. (Bis)


No vento que lança areia nos vidros;

Na água que canta, no fogo mortiço;

No calor do leito, nos bancos vazios;

Dentro do meu peito, estás sempre comigo. 


David Mourão Ferreira


Exposição O Fado no dia 10 de junho 
TRABALHAR COM A COMUNIDADE

Isabel Santos, José Ribeiro, Lino 
Miguel, Luís Ferreira e Nuno Silva
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O Lusofonias – Oficinas de Português, rece-
beu nos dias 1 e 2 de Junho de 2015 a visita 
da Doutora Regina Duarte (Coordenadora do 
Ensino do Português no Reino Unido e Ilhas 
do Canal) para dois dias de formação. Esta 
formação surge como resultado da recente 
parceria e aprovação de financiamento do 
Camões IP ao projeto Lusofonias.


O projeto Lusofonias – Oficinas de Por-
tuguês visa o ensino da língua portuguesa a 
crianças originárias da crescente comunid-
ade lusófona a viver em Edimburgo, bem 
como a divulgação da cultura lusófona em 
geral. Como grupo, existe formalmente há 
cerca de 3 anos tendo iniciado atividade 
com encontros mensais centrados na celeb-
ração da gastronomia e cultura lusófonas.  
Como a cultura e a gastronomia pediam 
mais, no  início de 2013 o grupo arrancou 
então com aulas/sessões de Português se-
manais. Estas aulas contam atualmente com 
um total de cerca de 30 alunos com idades 
compreendidas entre os 12 meses e os 15 
anos repartidos em cinco turmas. 


A administração do Lusofonias, constituída 
por  5 encarregados de educação, para além 
de assegurar o funcionamento das aulas 
semanais tem vindo a trabalhar e a desen-
volver parcerias com organizações como o 
Bilingualism Matters (Universidade de Edim-

burgo) e o Native Scientist.   


A mais recente parceria com o Camões I.P. 
veio introduzir a necessidade de algumas 
alterações no funcionamento das aulas e fo-
ram essas alterações o foco da formação de 
Junho.


A formação teve como principais destinatári-
as as professoras do Lusofonias Susana 
Brito e Lady Oliveira e os elementos da ad-
ministração do Lusofonias, Célia Igreja, 
Goreti Corrêa, Eugénia Rodrigues e Sílvia 
Sabino. O objetivo da formação visava a im-
plementação dos métodos de ensino da lín-
gua portuguesa e o Plano e Currículo de en-
sino da língua seguido pelo IC, aqui em 
Edimburgo.


Lusofonias em Edimburgo: formação de 
professores 

TRABALHAR COM A COMUNIDADE

Para Susana Brito a formação “foi uma 
grande experiência! A Regina mostrou muita 
dedicação e verdadeiro gosto por dar a 
formação. Conseguiu cativar-nos e tornar 
tudo muito mais simples e motivador. Ao 
longo destes dois dias (que passaram a 
correr) aprendemos, refletimos para melhorar 
as nossas práticas e divertimo-nos também. 
Fico à espera da próxima oportunidade de 
fazer novas formações”. 

http://www.nativescientist.com/)
http://www.nativescientist.com/)
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Durante estes dois dias foram abordados os 
seguintes temas:

	 1.	 os três paradigmas na classi-
ficação do ensino da língua portuguesa:

	 a.	 como língua materna (falam, lêem/
não escrevem ou tiveram alfabetização em Por-
tugal);

	 b.	 como língua de herança (crianças 
que não nasceram em Portugal ou de segunda 
geração em que existe alguma ligação com por-
tuguês, famílias trilingues);

	 c.	 e como língua estrangeira. 

	 2.	 a definição dos diferentes níveis 
da língua de acordo com o Quadro Comunitário 
de Referência de Línguas (A1 a C2) e os requisi-
tos para certificação desses diferentes níveis;

	 3.	 a planificação das 60 horas de 
sessões anuais. 


Os paradigmas mencionados acima ajudam no 
entendimento e enquadramento dos  diferentes 
níveis, assim como na planificação das ativid-
ades a desenvolver ao longo do ano letivo. A 
planificação anual introduz a oportunidade para 
distribuir o trabalho das diferentes competências 
ao longo do ano, ou seja; fazer uma distribuição 
equitativa do tempo para a leitura, escrita, com-
preensão e expressão oral. 


Organizados em grupo, os participantes da 
formação tiveram ainda a oportunidade de tra-
balhar exemplos de planificação de sessões com 
objetivos específicos pré-definidos em cada ses-
são, para um ou mais níveis.  Isto proporcionou a 
oportunidade de colocar em prática os conheci-
mentos adquiridos e de trabalhar ideias que irão 
ajudar na definição do próximo plano letivo, a ser 
desenvolvido para os diferentes níveis dos   
alunos do Lusofonias. 


A Doutora Regina Duarte sublinhou ainda a im-
portância de conhecer o contexto sócio-cultural 
dos alunos; as competências individuais dos 
alunos; as dificuldades comuns por nível de 
competência e a caracterização das dificuldades 
específicas por aluno para uma planificação mais 
eficaz.


Foram dois dias intensos mas muito proveitosos. 
Alguns benefícios foram imediatos (por exemplo, 
o melhor entendimento dos princípios que fun-
damentam o ensino do português como ‘língua 
de herança’), mas estamos conscientes de que 
grande parte dos resultados far-se-ão sentir a 
médio e longo prazo. Sabemos que nos espera 
um ano letivo cheio de desafios mas acredit-
amos que estas mudanças vão ajudar a melhorar 
a experiência e a interação dos nossos alunos 
com a língua portuguesa, para os tornar mais 
independentes e proficientes na língua e na ex-
posição à cultura.


A administração do Lusofonias é constituída por: Célia 
Igreja, portuguesa, a viver em Edimburgo há cerca de 
7 anos, mãe de uma criança de 8 anos; Eugénia 
Rodrigues, portuguesa, mãe de uma criança de 6 
anos, a viver em Edimburgo há cerca de 6 anos;    
Goretti Corrêa, brasileira, mãe de uma criança de 7 
anos, a viver em Edimburgo há mais de 20 anos; 
Joana Ferrão a viver em Edimburgo há 4 anos e com 
um filho de 3 anos de idade; Sílvia Sabino, por-
tuguesa, a viver em Edimburgo há 10 anos e com 3 
filhos de 2, 5 e 8 anos.  

Este texto é da responsabilidade da equipa do Luso-
fonias. 

Lusofonias em Edimburgo: formação de 
professores 

TRABALHAR COM A COMUNIDADE

 Aula pelos voluntários do Native Scientist, em 
Edimburgo



Sugestões 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 

Dança, de João Fazenda (Pato Lógico) 

Sinopse: 
E m D a n ç a , o 
ilustrador apresen-
ta-nos a um casal, 
composto por duas 
metades que são 
tão diferentes quan-
to o dia e a noite: 
ela é sorridente, 
glamorosa, elegante 
e , d e t ã o l e v e , 
parece flutuar; ele é 
um cinzentão, que 
vive num mundo 
bem compartimenta-
do onde cada gesto ou movimento estão cer-
cados pela previsibilidade. Ela é apaixonada 
pela dança, já ele é como se tivesse dois pés 
direitos (ou esquerdos). Apesar das tentativas 
feitas para se tentar transformar num par que, 
pelo menos, não a envergonhe, tudo parece 
não funcionar, quer as aulas mantidas em 
modo autodidacta ou a mais séria ida para 
uma escola de dança. Porém, quando tudo 
parece perdido…


As ilustrações de João Fazenda mostram 
na perfeição dois universos distintos, al-
ternando pela cor os diferentes estados de 
espírito, profissões e atitudes perante a 
vida, convidando o leitor a pôr um disco e 
a juntar-se à dança. Uma colecção da Pato 
Lógico que, felizmente, parece estar aí 
para durar.


A Sereia e os Gigantes, de Catarina So-
bral (Orfeu Negro) 

Sinopse: 
Catarina Sobral escolheu uma lenda sobre 
a origem da Praia da Rocha, no Algarve, e 
deu-lhe corpo. Dotou os protagonistas - o 
mar e a montanha de um corpo, uma von-
tade, uma força mítica. A forma como os 
animizou é singular porque assenta na 
ilustração o seu magno poder de per-
suasão. É ali que se desvenda, como que 
por magia, toda a organicidade do mar e 
d a m o n t a n h a , 
peixes e árvores, 
corais e pedras, 
ondas, barcos, 
vento, pássaros e 
flores. Catarina 
Sobral constrói 
eixos de humor, 
c o m o é s e u 
hábito, nas ex-
p r e s s õ e s d a 
s e r e i a , o u n a 
oposição entre o 
cachimbo do gigante marítimo (reminis-
cências de Popeye?) e o chapéu e bigode 
aprumado da montanha. Mais do que o 
texto, brilha a ilustração. Não por ser o 
texto um apêndice ou por ser a ilustração 
quem conta a história. Nada disso. Mas 
porque é ela quem dá a ver: como se 
coloca numa imagem o mar e a montanha 
disputando uma sereia? Abram o livro e 
vejam.
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SUGESTÕES DE LEITURA

Ler em Português, em todas as idades 
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Os meus disparates preferidos, de Agnés 
de Lestrade e João Vaz de Carvalho 
(Presença) 

Sinopse:

Qual o maior disparate de todos? Cuspir na 
avó, dar um pum, fazer chichi em cima da 
mãe, morder a irmã mais nova? Há muitos, 
certamente, mas há um em particular, o 
maior de todos segundo Agnès de Lestrade 
e João Vaz de Carvalho. Esse disparate é… 
Os meus disparates preferidos é um livro 
levemente subversivo e engraçado devido 
aos seus desenhos humorísticos e à sua 
temática. Muito dificilmente os mais novos 
não se reverão nesta obra ou não serão 
atacados por uma crise de riso; muito 
provavelmente os mais novos desejarão ler 
noite após noite esta obra realmente singu-
lar. E é por isso que consegue agradar a to-
dos, devido à sua universalidade. No ent-
anto, o maior disparate de todos é…


A Palavra Perdida, de Marta Madureira e 
Inês Fonseca Santos (Arranha-Céus) 

Sinopse: 
“O Manuel perdeu uma palavra. Confirmou 
nos bolsos, onde costuma carregar palavras, 
passeá-las, e faltava-lhe uma. Não sabe ex-
actamente que palavra é. Ou que palavra 
era. Ou que palavra foi. Pede ajuda aos ami-
gos e aos primos. Para saber que palavras 
ainda guarda nos bolsos (que é como quem 
diz: no coração e debaixo da língua), tem 
que descobrir a palavra perdida. Terá?” 


Este é o primeiro livro para a infância e ju-
ventude de Inês Fonseca Santos, que en-
controu em Marta Madureira a intérprete 
certa para acompanhar com imagens desafi-
antes esta pequena viagem de descoberta 
da linguagem. Quase sem querer, o narrador 
descobre a importância das palavras para 
com elas descobrir o mundo e nomear as 
suas «partes»: as ruas, as casas, a família. 


O ritmo poético da narrativa vai sendo ilus-
trado, de modo quase abstracto, mas or-
gânico, por um conjunto de pequenas peças 
que nos ajudarão a compor, como num jogo, 
um destino. Para o Manuel personagem, 
mas também para nós seus leitores-parceir-
os.


SUGESTÕES DE LEITURA
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SUGESTÕES DE LEITURA
Com 3 novelos (o mundo dá muitas 
voltas), de Henriqueta Cristina e Yara 
Kono (Planeta Tangerina) 

Sinopse:

Em busca de um lugar mais livre onde todos 
os meninos possam ir à escola, uma família 
muda-se para outro país. No entanto, apesar 
de diferente, o país novo que a acolhe está 
longe de ser perfeito e, neste novo mundo 
cinzento, a falta de liberdade sente-se em 
coisas tão simples como escolher a cor da 
camisola que se quer vestir pela manhã… É 
então que uma mãe entra em ação. Na ver-
dade uma mãe, um par de agulhas e três 
novelos de lã... Com as cores de sempre, as 

m e s m a s 
c o r e s d e 
sempre, esta 
m ã e v a i 
lançar mãos à 
obra e des-
pe r ta r uma 
pequena re-
vo lução na 
c i d a d e ! 
Baseada em 
factos reais, 
esta história 
inspira-se na 
aventura de 

u m a f a m í l i a 
portuguesa que, no final dos anos 60, fugiu à 
ditadura do Estado Novo e viveu uma  ex-
periência de exílio em vários países. 


O Poeta de Pondichéry, de Adília Lopes e 
Pedro Proença (Assírio & Alvim) 

Sinopse:

É um longo poema, fala de um mau poeta e 
cita Diderot e Jacques o Fatalista. À primeira 
vista pode não parecer um livro para cri-
anças, mas isso é para quem não conhece a 
Assirinha, a coleção de livros infantis da As-
sírio & Alvim que existe para que as mentes 
dos mais pequenos não sejam pequenas. 
Desta vez, a editora quis recuperar uma das 
obras mais representativas de Adília Lopes, 
publicada originalmente em 1986, e coloriu-a 
com os desenhos do artista Pedro Proença. 

A história é 
a d e u m 
poeta que 
a p a r e c e 
brevemente 
n o l i v r o 
Jacques o 
Fatalista e 
q u e a q u i 
ganha o es-
ta tu to de 
p r o t a g-
o n i s t a e 
su rge , 12 
anos depois, já rico mas  ainda à procura 
da aprovação do filósofo iluminista.


LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS 

Quem disser o contrário é porque tem 
razão, de Mário de  Carvalho (Porto Edit-
ora) 

Sinopse:

Ser escritor. O texto ficcional. Dilemas, en-
igmas e perplexidades do ofício. No vale das 
contrariedades. Nada do que parece é. O 
«assertivismo» é um charlatanismo. A valsa 
dança-se aos pares: escrita e leitura, autor e 
leitor, personagem e ação, causalidade e 
verosimilhança, contar e mostrar, o dentro e 
o fora, a superfície e o fundo. O bico-de-obra 
do primeiro livro. 
P o r o n d e 
começar? Com 
que começar? 
C o m q u e m 
c o m e ç a r ? A 
manutenção do 
interesse. Não 
há regra sem 
senão; não há 
bela sem razão. 
Ou o oposto. 
R i s c o s , 
cautelas e re-
lutâncias. 

Sinopses por Ana Rocha



* 
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

O Dia de Portugal para os mais pequenos 

1. Vamos conversar: O que será o Dia de Portugal? 


1.1. Escolhe duas palavras que digam como é Portugal, 
para ti: 

Para mim, Portugal é ……………….. e …………………  

1.2. O que é um feriado? Qual o nome em inglês? Qual a diferença dos feriados em Portugal e 
no Reino Unido?


1.3. Vamos ver o nome completo deste feriado nacional: 

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas.


1.4. Já ouviste falar de Camões? Sabes quem foi? Con-
sulta esta página para conseguires dar a tua resposta:

http://www.junior.te.pt/servlets/Rua?P=Portugal&ID=209


1.5. Por que motivo pensas que dia de Portugal tem também o nome de Camões?


Imagem de http://vemlercamoes.blogspot.co.uk/
2012/04/caricatura-de-camoes.html

NÍVEL DE COMPETÊNCIA: A2 - 6º ANO

http://vemlercamoes.blogspot.co.uk/2012/04/caricatura-de-camoes.html
http://vemlercamoes.blogspot.co.uk/2012/04/caricatura-de-camoes.html
http://www.junior.te.pt/servlets/Rua?P=Portugal&ID=209
http://www.junior.te.pt/servlets/Rua?P=Portugal&ID=209
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

1.6. Vamos olhar agora para a última parte do nome do nosso feriado, que é também dia das 
Comunidades Portuguesas. Este é nome que se dá às pessoas que, como nós, são portugue-
sas, mas vivem noutros países. 

	- Observa o mapa abaixo, onde estão assinalados os países em que há comunidades por-
tuguesas


- Copia para a lista abaixo aqueles países em que há mais portugueses a viver. 

1.       2. 

3.       4. 

5.       6. 

7.       8.



O que é igual O que é diferente

Estados Unidos - comida portuguesa 
- 

França

Reino Unido
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

2. Vê agora estes três vídeos das celebrações do Dia de Portugal em 3 países diferentes. O 
que é igual? O que é diferente?

https://www.youtube.com/watch?v=1pwHTxK5Amo - Newark, Estados Unidos

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-06-15-Dia-de-Portugal-em-Londres - Londres, Reino 
Unido

https://www.youtube.com/watch?v=rQfZ5IrqF2w - Paris, França


2.1 Preenche o quadro abaixo:


3. Planeia agora tu um Dia de Portugal na tua escola. 


- O que terias como decoração?

- Que músicas porias a tocar?

- Qual a comida que escolherias para os teus amigos provarem?

- Que atividades vais propor aos teus colegas para conhecerem melhor Portugal?


4. Traduz o teu plano para inglês e apresenta-o ao teu/à tua professora como proposta para 
festejares o próximo dia 10 de junho com a tua turma.


País O que é igual O que é diferente

Estados Unidos - comida portuguesa

-

França

Reino Unido

Plano - Festa do Dia de Portugal: 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..

https://www.youtube.com/watch?v=1pwHTxK5Amo
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-06-15-Dia-de-Portugal-em-Londres
https://www.youtube.com/watch?v=rQfZ5IrqF2w
https://www.youtube.com/watch?v=1pwHTxK5Amo
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-06-15-Dia-de-Portugal-em-Londres
https://www.youtube.com/watch?v=rQfZ5IrqF2w
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

1. No dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas, vamos falar de mudança.

1.1. Lista o que não mudarias em Portugal:

	 	 Não mudaria: 	 - 

	 	 	 	 	 - 

	 	 	 	 	 - 


1.2. Lista o que mudarias em Portugal:

	 	 Mudaria: 	 	 - 

	 	 	 	 	 - 

	 	 	 	 	 - 


2. Lê o famoso poema de Camões, patrono do nosso feriado nacional, Mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades, para continuarmos a pensar sobre mudança.


Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,

Muda-se o ser, muda-se a confiança:

Todo o mundo é composto de mudança,

Tomando sempre novas qualidades.


Continuamente vemos novidades,

Diferentes em tudo da esperança:

Do mal ficam as mágoas na lembrança,

E do bem (se algum houve) as saudades.


O tempo cobre o chão de verde manto,

Que já coberto foi de neve fria,

E em mim converte em choro o doce canto.

E afora este mudar-se cada dia,

Outra mudança faz de mor espanto,

Que não se muda já como soía.


Luís Vaz de Camões, in  Sonetos 


2.1. O poeta não parece encarar a mudança com muito otimismo. 
Lista palavras ou expressões do poema que mostrem esta carga negativa atribuída à mu-
dança:


mágoas  
………… 
…………. 
………….

NÍVEL DE COMPETÊNCIA: B2 - 10º ANO 
Festejar Portugal - Leitura e escrita



MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

NÍVEL DE COMPETÊNCIA: B2 - 10º ANO

2.2. Há palavras como confiança, bem, esperança, novidades também não têm um sentido 
positivo. Copia o verso em que aparecem e explica porque têm aqui também uma carga 
negativa.


2.3. Escreve tu quatro frases em que confiança, mudança, esperança e novidades tenham 
um sentido positivo.


2.4. O que podes tu fazer para ajudar a imagem de Portugal? Relembra o que indicaste 
como aspetos a mudar na questão 1.2.


3. Escreve um texto em que expliques a necessidade de mudança em Portugal e o papel 
que cada um pode ter nessa mudança. Tens os tópicos já organizados para desenvolver:


Introdução: 	 	 

- Caracteriza como é Portugal hoje em dia;

Desenvolvimento: 	 

- Refere o que é necessário mudar e dá exemplos;

- Descreve o que cada um pode fazer para ajudar nessa mudança e dá exemplos;	 

Conclusão: 

- Deixa uma mensagem de esperança na mudança para melhor.

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
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GALERIA DOS ALUNOS

Zara Xavier, 9 anos

Allen Edwards P.  School

Diana Bernardo, 11 anos

Lark Hall P. School

Eduardo Oliveira, 10 anos

St Thomas More L. C.

Afonso Dias, 8 anos

Westminster Cathedral P. School
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