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Caros pais e amigos da coordenação,


Aos alunos, pais e professores que 
começaram agora um novo ano letivo, 
desejamos que seja um ano cheio de 
desafios e de vontade de fazer mais e 
melhor. 


A escolar move-se nestes ciclos diferentes 
do calendário civil. Para nós, o ano começa 
duas vezes, em janeiro e em setembro, o que 
é bom, pois dá-nos mais possibilidades de 
renovação. 

No início deste ano letivo, temos várias 
novidades para vos contar e temos também 
um lema: decidimos que este ano letivo vai 
decorrer sob o mote da gentileza. No mundo 
em que vivemos, rodeados de catástrofes 
naturais e de outras provocadas por má 
vontade humana, sentimo-nos muitas vezes 
ameaçados e vulneráveis. 


A gentileza pode ajudar-nos e ajudar os 
o u t r o s a s e n t i r e m - s e m e l h o r e 
acompanhados face às dificuldades com que 
lidamos no dia a dia. Seja por motivos 
simples, como esquecermo-nos de um livro 
em casa de que precisávamos para a escola, 

seja por razões mais graves, como termos 
alguém com cuja saúde nos preocupamos. 

Na escola, a gentileza é particularmente 
importante: os meninos que chegam de novo 
precisam de se sentir ouvidos e protegidos. 
Os meninos mais velhos precisam sempre de 
sentir que voltam a um ambiente seguro para 
crescer, para fazer perguntas sem ser 
gozado, para rir e partilhar histórias, 
contando que os outros ouvem e respeitam o 
que dizemos.


Esta gentileza, de todos para todos, entre 
alunos, entre professores e alunos, entre pais 
e professores, permite-nos ouvir, falar e 
resolver problemas em conjunto, sabendo 
que estamos juntos numa missão que 
partilhamos, que é de tornarmos o português 
uma língua cada vez mais falada. Estamos 
juntos num espaço, numa equipa, numa 
família e temos quem pare o tempo suficiente 
de que precisamos para mostrar uma folha 
que encontramos no caminho ou um meme 
muito divertido que vimos ontem no 
Instagram.


Ser gentil nem sempre nos obriga a sair do 
nosso caminho para ir ajudar os outros. 
Implica, pelo menos, estarmos receptivos ao 
que os outros têm para partilhar connosco e 
escolhermos as palavras que lhes dizemos 
em retorno. As palavras escolhem-se e dão o 
mesmo trabalho a dizer. Se as escolhemos 
curtas e secas, não ajudamos ninguém nem 
ficamos melhores. Se as escolhemos suaves 
e encorajadoras, melhoramos o dia de outra 
pessoa.


Fica o desafio, para um ano cheio de opções 
conscientes pelas palavras, em português, 
que podem melhorar os nossos dias.  

EDITORIAL

Começar o ano com gentileza
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Convidámos o psicólogo Francisco Valente Gonçalves a ajudar-nos a refletir sobre 
os desafios que se colocam às famílias no início do ano letivo.
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Professor/a dá licença? A curiosidade e o medo vão à escola.

Um novo ano lectivo tem muito que se lhe diga. Como qualquer coisa nova, existe 
um preencher de ansiedade que é contemplada por entre rasgos de curiosidade, 
bem como emoções como o medo. A curiosidade do desconhecido para algumas 
pessoas é um novelo de algodão doce que, em certa medida, foi polvilhado com 
spray de limão. Ora doce, ora amargo. Como qualquer coisa nova. Nunca se sabe 
se vamos gostar muito, odiar muito, ou conseguir distinguir entre as coisas boas e 
as coisas menos boas.


Mães, pais, crianças, às vezes avós e avôs. Não raras vezes, também tios e tias e 
vizinhança, e ainda o animal de estimação, ficam a olhar a criança. À espera. À 
espera de uma pequena lágrima, como quem confirma “aqui é que estás bem. Para 
quê ir à escola?”. E claro, que muitas são as vezes em que esta lágrima, qual estrela 
caída do canto do olho da criança brota uma e outra e mais umas quantas. Os pais 
e as mães ficam num misto entre felizes e tristes. Felizes, eventualmente pela necessidade de confirmarem que 
têm sido boas figuras parentais que a criança não quer abandonar. Tristes, porque vai ser o cargo dos trabalhos  
fazer aquela criança habituar-se a ir à escola. Ou a voltar a mais um ano lectivo. 


Mas há as situações em que nenhuma lágrima se vê cair. Será que a criança é adulta de mais para a sua idade, 
ou será que o pai e a mãe têm feito um trabalho tão mal feito que a criança só quer mesmo é ir para escola?


Nem uma nem outra. E talvez ambas ao mesmo tempo. Claro que tudo depende da idade da criança, não só 
física como mental e emocional. Mas é esperado, e saudável, que a criança queira ir à escola, queira deixar o 
bom que é estar em casa com a família e estar com outras crianças, umas da sua idade, outras mais novas e/ou 
mais velhas também. Tudo faz parte do seu processo de crescimento. E isso sim, é mais do que benéfico, é 
desejável e saudável. 


Na minha prática com crianças e adolescentes, observei por diversas vezes mães e pais que tinham um grande 
medo do que pudesse acontecer no “primeiro dia de aulas” ou no “regresso às aulas”. Esse medo, é claro, era 
por vezes projectado e ampliado nas crianças que, eventualmente poderiam verificar esse tipo de ansiedade. 
Outras vezes, quando a criança não sentia esse medo, mas só a curiosidade, pais e mães sentiam e 
verbalizavam que algo de errado deveria estar a ocorrer com a sua criança. “Não seria normal ela ter medo? 
Sempre esperei que ela começasse a chorar e se agarrasse a mim”. 


Quem nunca?  

Observe-se que esta situação é q.b. normal. Algumas pessoas poderão até dizer bonita. Mas em excesso, 
poderá prejudicar a entrada da criança no ambiente em que deverá estar e em que poderá crescer não só 
fisicamente, mas também mental e emocionalmente.


Pais e mães querem o melhor para os seus filhos e filhas. Não haja dúvidas sobre isso. Quando em situações 
de stresse ou ansiedade, por vezes a procura de ajuda especializada poderá ser uma solução. Note-se, não 
existem formas certas ou erradas de educar e estar em situações como as descritas neste pequeno texto. Bem 
como o tema em si aqui discutido tem muito mais para se abordar. Não só pela complexidade que a idade 
infantil tem, como pelas diferenças que existem também nas fases da adolescência, e ainda pelas diferentes 
atitudes que pais e mães vivenciam.


Francisco Valente Gonçalves é psicólogo especialista em avaliação psicológica, tomada de decisão e motivação. Co-

fundador da rumo, plataforma de serviços de psicologia exclusiva para emigrantes. Realiza actualmente o doutoramento com 

uma bolsa Marie Curie na University of Leicester. Contacto através de info@rumo.solutions.

http://www.rumo.solutions/
mailto:info@rumo.solutions
http://www.rumo.solutions/
mailto:info@rumo.solutions


A NOSSA FAMÍLIA CONTINUA A CRESCER

As aulas de Português do Camões I.P. funcionam em mais de sessenta escolas, no Reino 
Unido e em Jersey (cf. www.e-portugues.co.uk)Trabalhamos em parceria com escolas 
britânicas de forma a oferecer aos alunos aulas de língua portuguesa, em regime integrado e 
paralelo. 


No caso das escolas com regime integrado, a oferta de Português é como a de uma 
língua estrangeira do currículo, que os alunos escolhem de entre outras opções. Neste caso, a 
oferta da escola é garantida por um professor do Camões I.P. e todos os alunos da escola 
podem escolher esta opção.


No caso das escolas com regime paralelo, a gestão das inscrições, horários, avaliação 
dos alunos, comunicação com os pais, entre outros, é garantida diretamente pela 
Coordenação do Ensino. Nestes casos, os alunos frequentam as aulas por nível de proficiência 
linguística, de acordo com o Quadro Europeu de Referência, em horário pós-escolar, numa 
escola da sua zona.


No ano letivo de 2017-2018, temos 3500 alunos a frequentar as aulas de português, nos 
regimes integrado e paralelo. O número de alunos tem aumentado consistentemente todos os 
anos e este ano damos as boas vindas às duas escolas de Manchester que se juntam à nossa 
grande família. Temos, pela primeira vez, um horário em Manchester, o 25.º da nossa rede e 
esperamos que as famílias desta zona aproveitem bem a oferta de aulas já a funcionar neste 
mês de setembro, nestas três escolas: 


AULAS DE PORTUGUÊS NO REINO UNIDO 
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FIM DE SEMANA EM LISBOA

Já ouviu dizer que Portugal está na moda? Lisboa é um dos destinos turísticos 
preferidos para fins de semana. A imprensa da especialidade adotou, com muita 
graça, uma palavra para estes fins de semana: são as escapadinhas.  

A pensar numa destas escapadinhas de fim de semana, os professores Helena 
Ferreira e Pedro Marques produziram o folheto ideal para turistas estrangeiros de 
visita a Lisboa.  

Estes são também os nossos turistas ideais, os que se interessam pela nossa língua e 
que querem aprender algumas palavras para comunicarem com os locais. 

Neste folheto, com o tamanho ideal para imprimir e levar no bolso, encontra 
sugestões de roteiros por Lisboa, com as frases necessárias para usar em cada 
situação.  

Imprima e ofereça a amigos de visita a Lisboa, que ainda não tenham tido a felicidade de 
aprender português! 
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PROFESSORES DE PORTUGUÊS NO RU

O REINO UNIDO JÁ TEM UMA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES 
DE LÍNGUA PORTUGUESA

No dia 24 de junho, foi apresentada a recém criada associação de professores e 
investigadores de língua portuguesa no Reino Unido.


Esta associação, fundada por Sofia Martinho, da Universidade de Leeds, Ana Reimão, da 
Universidade de Liverpool, António Sousa, da Universidade de Surrey, Ana de Souza, da 
Universidade Brookes, e Regina Duarte, diretora do instituto Camões no RU, pretende 
fomentar o trabalho colaborativo entre professores de diferentes níveis de ensino, bem como 
promover a investigação sobre ensino da língua portuguesa. 


De acordo com declarações de Sofia Martinho à 
imprensa, “esta é uma equipa diversificada porque a 
associação quer chegar a todos no terreno, ou seja, a 
todos os níveis de ensino, do primário ao universitário, 
do Português Europeu ao Português do Brasil. 
“Acreditamos numa visão do Português como língua 
global”. 

O lançamento, na Senate House, em Londres, contou 
com a participação de professores dos ensinos básico, 
secundário e superior e investigadores do Reino Unido 
e Irlanda. 

Os dois oradores convidados, Doutor Patrick 
Rebuchat, da Universidade de Lancaster, e Doutor 
Fat ih Bayram, da Universidade de Reading,  
apresentarem estudos sobre aquisição de línguas, 
bilinguismo e línguas de herança. No lançamento, 

foram ainda discutidos os objetivos da 
associação com os presentes e houve 
ocasião para um momento de troca de 
contactos e discussão de eventuais 
colaborações futuras. 

Já em setembro, a TROPO esteve presente 
no encontro anual da ABIL - Association of 
Brit ish and Irish Lusitanists - onde 
apresentou uma conferência sobre CLIL - 
ensino de conteúdo integrado no ensino de 
língua


A TROPO UK já tem página na 
internet e no facebook.



FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO RU

OS NOSSOS TÍTULOS NUNCA MAIS SERÃO OS MESMOS

A formadora convidada este ano para trabalhar com os professores do EPE do Reino Unido e 
Ilhas do Canal foi a Doutora Filomena Viegas. 


A formação, intitulada “Metodologias nos Programas de Português do EPE - Materiais 
Didáticos”, em parceria com a Associação de Professores de Português (APP), pretendeu 
fornecer novos instrumentos didáticos aos professores e aprofundar os seus conhecimentos 
teóricos sobre o ensino da língua portuguesa como língua de herança.


Durante cinquenta horas, discutiu-se a escolha de textos (sempre desafiantes e variados, de 
preferência com algum humor!), as explorações didáticas possíveis em função dos contextos, 
o trabalho do funcionamento da língua, a oralidade, e formas de lidar com os diferentes níveis 
dos alunos em contexto de sala de aula. Os professores viram assim reforçada a sua 
preparação, para começarem o ano com muitas ideias novas e fundamentadas. 

F r a s e s q u e s e o u v i r a m n a 
formação:


“Os títulos são importantes. É o 
nosso primeiro contacto com o que 
lemos. Um título pode ser um 
mistério por resolver ou só uma 
tecnicalidade aborrecida.” (FV)
“Os livros é que nos dizem o que 

devemos analisar. São eles que 
determinam o nosso percurso pela 
e x p l o r a ç ã o d a l e i t u r a . N ã o 
podemos levar um mapa já feito 
para um livro que é um território 
desconhecido.” (RD)


“Na prática letiva, é fundamental 
partilhar com os alunos o objetivo 
da ta re fa , da a t i v idade , da 
sequência ou do projeto que vamos 
desenvolver com eles.” (FV)
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LEITURA - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Título: A delicadeza 
Autor: Carlos Xastre 

Etapa 1  
Conversa com os alunos sobre a 
delicadeza e formas de tratamento. Os 
alunos são convidados a comentar a 
imagem que se segue e a ler o texto “A 
Tulipa e a Violeta”.  

1. Comente a seguinte gravura. O que 
lhe parece estar a acontecer? 

Fonte: http://www.fotocommunity.es/photo/delicadeza-fernando-suarez/19442596  

Etapa 2 
2. Leia com atenção o seguinte texto:	 


A Tulipa e a Violeta 

	 Era uma vez uma flor muito linda, empoleirada no pé alto e direito, como uma rainha no trono. 
Amarela, quase dourada. De tal modo brilhava que se via ao longe. Chamava-se Tulipa.

	 Ao seu lado, quase despercebida, havia uma flor miúda, em cima dum pé fininho e frágil e de 
pétalas delgadas, dum roxo quente, aveludado. Chamava-se Violeta.

	 - Violeta, coitadinha – disse a Tulipa – és tão pequena e insignificante! Olha para mim. Eu sou 
da cor do Sol. Sou a rainha das flores. Que pena que tenho de ti! A tua cor não brilha e o teu pé 
parece querer quebrar dum momento para o outro.

	 A Violeta chorava baixinho para que a Tulipa não o notasse.

	 Certo dia apareceram uma rapariga e um rapaz, de braço dado.

	 - Repara nesses dois – disse a Tulipa. – São namorados e gostam um do outro. Hás-de ver 
como o rapaz me colhe para eu enfeitar o vestido da namorada.

	 O rapaz aproximou-se da Tulipa e exclamou:

	 - Que linda! Vou colhê-la para ti, meu amor. Mas a rapariga pediu:

	 - Espera. E debruçou-se sobre a Tulipa.

	 - Não tem cheiro, que pena. Tão bonita e sem cheiro.

	 Naquele momento reparou na violeta.

	 - Que cheiro tão doce! E que linda cor!

	 - Tão linda  como a dos teus olhos  –  disse o rapaz. Colheu a pequena Violeta e prendeu-a 
ao vestido da namorada. E ela beijou-o tão contente.

	 A Violeta estava feliz. Sabendo que era felicidade de pouca dura pensou:

	 “Em breve hei-de morrer. Mas, ao menos, morro no peito desta linda rapariga. Sou uma 
prenda de amor. E que mais se pode desejar?”.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ilse Losa 


Nível de língua e ano de escolaridade: B1, (6.º /7.º/ 8.º)

Competências: Compreensão da Leitura, Conhecimento Explícito da Língua e Escrita.

Resultados esperados: Espera-se que os alunos leiam e interpretem textos de extensão razoável, usem 
ferramentas de pesquisa, confrontem dados e apliquem os conhecimentos através da escrita de um texto no 
qual empreguem regras de delicadeza.  

Conhecimentos prévios: regras de delicadeza, formas de tratamento e de delicadeza na língua inglesa; fazer 
pesquisas na internet e consultar tabelas síntese para obter informação; compreender e escrever textos de 
extensão razoável, sobre temas familiares.
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LEITURA - MATERIAIS PEDAGÓGICOS
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a) As flores de pé alto e direito e 
de pé fininho e frágil eram: 
A tulipa e a camélia 
A violeta e a madressilva 
A tulipa e a violeta 
Outras___________________

b) A tulipa antipatizava com a 
violeta porque: 
Ela era pequena e insignificante 
Ela era macia e feia 
Ela era pequena e linda  
Outra___________________

c) A violeta chorava baixinho: 
Porque sentia raiva de si 
Para que a tulipa não o notasse 
Para chamar a atenção  
Outra___________________

d ) A p a r e c e m n o v a s 
personagens: 
Um rapaz e seu cão  
Um rapaz e uma rapariga 
Um rapaz e a sua mãe 
Outra___________________

e) O rapaz preferia:  
Colher qualquer flor 
Colher a tulipa 
Colher a violeta 
Outra___________________

f) A rapariga pediu ao rapaz: 
Para colher a camélia  
Para colher qualquer flor 
Para colher a madressilva 
Outra___________________

g) A rapariga achou que a tulipa:  
Era bonita mas sem cheiro  
Era bonita e cheirosa  
Era alta, bela e cheirosa 
Outra___________________

h) A rapariga achou que a 
violeta:  
Tinha cheiro e cor  
Tinha cheiro mas sem cor 
Não tinha cheiro mas sim cor 
Outra___________________

3. Contorne a opção correta de acordo com a sua interpretação do texto. Nota: Há 
casos em que precisa de completar a resposta!   

4. Ordene a sequência de acordo com a ordem do texto: 

Ao sol estavam uma tulipa e uma violeta. 

Finalmente! A violeta é a flor do amor.  

A rapariga pede ao rapaz para colher a violeta.

A tulipa importuna  a violeta, gabando-se. 

Aparece uma rapariga e um rapaz.

A violeta chora de tristeza.

O rapaz quer colher a tulipa. 

O rapaz oferece a violeta à namorada.

5. Responda às seguintes questões:  
5.1. Qual é a personagem que gostaria de ser, a tulipa ou a violeta? Converse com o 
professor e colegas e registe as suas conclusões, indicando o(s) motivo(s) da sua escolha. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



LEITURA - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

4.2 Concorda ou discorda com a atitude da Tulipa?  Explique porquê. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

4.3. Repare que a atitude da Tulipa que foi longe de mais ao ponto de magoar a Violeta, que 
chorava baixinho. Verificamos que essa atitude não foi a mais delicada.  
Acha delicado ter esse tratamento para com um colega, familiar, amigo, vizinho?  
Acha que podemos tratar mal qualquer pessoa por causa da sua forma de vestir, gostos 
musicais, etc.?  
Acha delicado perguntar a idade a alguém, fazer comentários acerca da sua forma de vestir, a 
sua identidade, raça, sobre a cultura do seu país de origem, etc.? (Discussão em grupo-
turma). 

5. Leia a seguinte banda desenhada: 

5.1.Comente a reação da Deli ao comentário da amiga. O que faria no lugar da Deli? 
(Discussão em grupo-turma). 

Etapa 3  

1. Leia de novo o seguinte excerto do texto “A Tulipa e a Violeta” de Ilse Losa. A azul estão 
assinaladas as palavras e expressões da Tulipa que denotam indelicadeza.  

 - Violeta,  coitadinha  –  disse  a  Tulipa  – és tão pequena e insignificante!  Olha  para  mim.  
Eu sou da cor do Sol. Sou a rainha das flores. Que pena que tenho de ti! A tua cor não brilha e 
o teu pé parece querer quebrar dum momento para o outro. 
     A Violeta chorava baixinho para que a Tulipa não o notasse. 

2.  Reescreva o texto, substituindo as palavras e expressões a azul, de forma a tornar o 
discurso da Tulipa num discurso delicado e sensível. Pode começar por: 

- Violeta, minha amiga!________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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LEITURA - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

3. Vamos observar os diferentes conceitos associados à palavra delicadeza: 

3.1. Atente no conceito de delicadeza a partir do 
dicionário: 

- A delicadeza-  de·li·ca·de·za |ê|  

3.2. Verifique agora como surge a palavra delicadeza em blogues: 

4. Discuta com o professor e colegas sobre os vários significados e uso da palavra delicadeza 
(aspetos físicos de seres vivos e humanos, aspetos psicológicos e emoções, ações, atos de 
fala, objetos, expressões artísticas - música, espetáculos, etc.).  

5. Depois da conversa sobre a palavra ‘delicadeza’ e seus múltiplos significados 
passamos, nesta fase, ao tratamento dos dados no uso, em contexto, através de um convite 
aos alunos para visitar a página da linguateca, em: http://www.linguateca.pt/cetempublico/ 
Repare nalguns exemplos: 

Procura: "delicadeza"  
Pedido de uma concordância em contexto  
Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.7    681 ocorrências.
Concordância

substantivo feminino 
1. Qualidade do que é delicado2. 
Fragilidade. 
3. Suavidade. 
4. Cortesia amável. 
5. Cuidado. 
6. Debilidade. 
7. Elegância. 
8. Susceptibilidade. 
9. Escrupulosidade. 
10. Apuro, perfeição.  
"delicadeza", in Dicionário 
Priberam da Língua Portuguesa 
[em linha], 2008-2013, https://
www.priberam.pt/DLPO/

1. ...oferece um novo requinte e delicadeza ao pulso feminino.. Em blogarmoda.com 
2. ...de bouquet magnífico, cheio de delicadeza , sabor e perfume agradáveis,... Em Rio das Maçãs  
3. ...a síntese de vigor e delicadeza nas composições dramáticas das duas... Em Anti-Dicas de Cinema: o blog 

cinematográfico de André kleinert 
4. aproximou com delicadeza e suavidade.. Em PAZ 
5. ...nome, todos são acolhidos com delicadeza e alegria.. Em NA PAZ, A VERDADE 

Fonte: :  https://www.priberam.pt/DLPO/Uso/Blogues/delicadeza 

par=ext7752-clt-93a-1: Kinsky, muito carinhosa, dava-lhe muitos beijinhos para ficar nas 
fotografias mas só por delicadeza é que não lhe disseram.

par=ext13134-clt-95a-2: O seu trabalho revela uma delicadeza poética (... ).

par=ext24416-soc-98b-1: Era uma balada fácil de aprender mas por delicadeza preferiu 
escutar .

par=ext23116-soc-94a-1: “Estas questões são sempre vistas com grande delicadeza e com 
grande abertura”, disse Paulo Mendo em resposta de uma questão levantada pelo Público, 
no final da visita.
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LEITURA - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

6. Complete o diagrama com os diferentes significados da palavra ‘delicadeza’ no dicionário, 
em blogues e na linguagem em uso (Linguateca) e discuta com o professor sobre o seu 
uso.  

7. Construa três frases em que use as palavras “delicadeza” ou “delicado/a” com sentidos 
diferentes. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

8. As formas de tratamento e delicadeza: 
Leia os seguintes textos e verifique se se trata de um discurso polido ou não. 

Horóscopo Maldito dos Signos do Zodíaco  
Carneiro  (21 de março a 20 de abril) Você acha-se um líder natural, o problema é que você faz tudo ao contrário e 
não consegue influenciar ninguém, você um ignorante completo. Na verdade, você arranja confusão em todo o lado 
que passa, simplesmente porque você quer fazer as coisas do seu jeito, nem que seja na base da porrada. 

Touro (21 de abril a 20 de maio) As pessoas pensam que você é um pão-duro, cabeça-dura, mão-de-vaca, estão 
certas. Além disso, você é um teimoso desgraçado que faz só burrice na vida e continua fazendo, fazendo, 
fazendo... E graças à sua teimosia idiota, continua... 

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro) Você tem uma mente inventiva e dirigida para o progresso. Você mente e 
comete os mesmos erros repetidamente porque é imbecil e teimoso. Você adora ser o "do contra". Pensa que tem 
opinião formada sobre tudo. Na verdade, você é egoísta.  

Fonte http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u712749.shtml  

9. Escolha um dos signos e  reescreva o texto, tornando-o delicado. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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LEITURA - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

10. Observe a seguinte gravura. Discuta o que observou com os seus colegas e professor.  

Etapa 4 
1. Consulte o quadro sobre as estratégias de polidez (Tabela 1. Estratégias de polidez 
propostas por Brown e Levinson (1987)., adaptado). 

. Preencha de 1 a 5, consoante se aplique no seu caso. Discuta com um colega sobre as 
suas conclusões.  


1. nunca, 2. raramente, 3. às vezes, 4. frequentemente, 5. sempre 

1. Percebo o outro. Mostro-me interessado pelos desejos e necessidades 
do outro.

2. Exagero o interesse, a aprovação e a simpatia pelo outro.

4. Procuro acordo.

5. Evito desacordo.

6. Faço piadas.

7. Ofereço, prometo.

8. Sou otimista.

10. Dou ou peço razões, explicações.

11. Evito falar dos problemas diretamente.

12. Questiono, sou evasivo.

13. Sou pessimista.

14. Não imponho a minha opinião.

15. Peço desculpas.

16. Exagero, aumento a importância.

17. Uso contradições.

18. Sou irónico.

19. Sou vago.

20. Dou informação incompleta e espero que adivinhem.
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LEITURA - MATERIAIS PEDAGÓGICOS
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Etapa 5 
Crie um texto original e bem composto, com 15 ou mais linhas, no qual duas ou mais 
personagens conversem usando as regras de delicadeza.  
Use regras de polidez e bom trato, seja positivo (ou negativo), crie situação de conflito com 
ação e resolução. 
Use palavras como ‘por favor’, ‘concordo’, ‘obrigado’, etc.  
Pode dar asas à imaginação! 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Auto-avaliação 

Depois desta atividade sinto que estou mais preparado(a) para – use cores: verde para 
SIM, amarelo para RAZOÁVEL e vermelho para NÃO. 

Distinguir um discurso delicado de um indelicado.

Tornar as minhas interações com os outros mais positivas.

Reconhecer diferentes usos da palavra delicadeza. 

Usar ferramentas de pesquisa, como o dicionário, a internet, entre outros.

Participar em discussões de forma delicada, respeitando a opinião dos outros.



Alguns textos dos alunos realizados na sequência “A delicadeza” 

Texto de: Diana do Val (11 anos) - Thomas More L. C.  

Uma vez numa sala de aula havia dois melhores amigos chamados cadeira e mesa. Todos os 
dias havia novas pessoas sentadas neles. Uma noite eles não conseguiram dormir.  

- Então como estás? Pergunto a mesa à cadeira.

- Eu estou bem obrigado, e tu? Respondeu a cadeira. 

- Estou magnífica. Exclamou a mesa.

- Então o que aconteceu que é tão magnífico? Perguntou a cadeira.

- Hoje nem uma pessoa escreveu em mim! Explicou a mesa.

- Olha mesa, acho que eu vou dormir agora, boa noite! Disse a cadeira.

- Boa noite, bom sonhos. Disse a mesa.   ♥♥


Texto de: Lúcia Amaral Ramos (10 anos) - Thomas More L. C.  

A água e a banheira 
Era uma vez uma banheira que estava cheia de água. 

- Água, minha melhor amiga! Disse a banheira 

- Estás tão bonita e morna hoje!

- Obrigada pelo cumprimento, tu também estás tão confortável e brilhante! Disse a água.

- Toda a gente toma banho connosco! Somos tão elegantes! Disse a água 

- Pois é somos as melhores do mundo! Quem não toma banho connosco e toma duche é 
estúpido e não sabem relaxar! ♥♥


Texto da Catarina Tavares (13 anos) - Thomas More L. C.  

Foi no ultimo dia de verão e as quatro estacões encontraram-se. Inverno e Outono de um lado 
e o Verão e a Primavera do outro. A Primavera e o Verão vestiram-se elegantemente, mas o 
Inverno e Outono trouxeram roupas um bocado desleixadas. A Primavera eventualmente 
perguntou:

- Porque trouxeram essas roupas? Passou-se alguma coisa? Surpreendidos, Outono e Inverno 
responderam em uníssono:

- Não se passou nada, obrigada. O Verão notou na tristeza nas caras dos dois e exclamou 

- Então? Não há necessidade de mentir, somos todos amigos!

Outono e Inverno entreolharam-se, procurando ajuda um do outro. Eram todos amigos sim, 
mas eles não queriam chatear os outros. Finalmente o Inverno disse, e,  com grande tristeza:

- Trouxemos estas roupas porque não somos tão adorados como vocês, e não nos 
conseguimos embelezar. 

As palavras dele foram recebidas em silêncio. De repente, o Verão e a Primavera sorriram. O 
Verão disse:

- E o que importa? Não deviam ficar assim, isso só reflete quando for a vez da vossa estacão. A 
primavera abraçou os dois, dizendo 

- O que eles não sabem é que vocês nos deixam descansar e ajudam a fortalecer as plantas! 

Surgiu um sorriso na cara do Inverno e do Outono e eles responderam com um sincero 

- Obrigada!
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As sugestões de leitura que apresentamos 
são para várias idades e níveis de 
proficiência linguística. Sozinhos ou em 
família, que a leitura seja ao gosto de cada 
um.  

LIVROS INFANTIS 

Travalengas a Dobrar, Trava- Línguas e 
Lengalengas, de José Dias Pires e Yara 
Kono 

Sinopse: 

Não é preciso saber

Ler a correr

E escrever sem errar.

Mas é preciso contar

Que, para poderes viajar

Com as letras engasgadas

E as palavras engraçadas,

É bom gostar de cantar,

E é melhor saber sonhar.

Só assim podes sentir

Como é tão bom sorrir,

No comboio das brincadeiras,

Com as palavras viageiras.

Queres vir experimentar?

Então está bem,

podes entrar!


Tão Tão Grande, de Catarina Sobral 

Sinopse: 

Da noite para o dia, o Samuel já mal cabia na 
cama, no quarto e nos sapatos. Pesava 538 
quilos, só conseguia ver parte do focinho ao 
espelho e, o pior de tudo, agora tinha… um 
bigode! Como podia ele ir assim para a 
escola? Uma metáfora colorida e bem-
humorada do crescimento, com a marca 
inconfundível da autora/ ilustradora Catarina 
Sobral.


Mana, de Joana Estrela 

Sinopse: 

Não estranhem 
o s l e i t o r e s 
encontrar páginas 
r i s c a d a s , 
a u t o c o l a n t e s 
c o l a d o s o u 
d e s e n h o s 
rabiscados sobre 
as páginas deste 
livro: uma irmã 

mais nova passou por aqui... e deixou um 
rasto de destruição à sua passagem. 

Mordidelas, bonecas partidas e alguma 
batatada, num "drama clássico" entre irmãos 
(neste caso, irmãs) que marca a estreia de 
Joana Estrela no Planeta Tangerina. 


SUGESTÕES DE LEITURA
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A Casa que Voou, de Catarina 
Sobral e Davide Cali 

Sinopse: 

Chegar a casa depois de um dia de trabalho 
e encontrá-la a voar. Ora aí está uma 
situação aborrecida. O que fazer? A quem 
pedir ajuda? Já se sabe que as casas não 
vêm manual de instruções, mas mesmo que 
isso acontecesse, será que alguém se 
lembraria de incluir um capítulo sobre casas 
voadoras? Esta história é sobre esse raro 
fenómeno: uma casa que, sem mais nem 
menos, decide descolar. E como para casos 
raros a solução nunca está à mão, e nem 
mesmo ao pé, o dono desta casa não sabe o 
que fazer. Por onde começar quando a 
nossa casa levanta voo? Bombeiros? 
Polícia? Gabinete de facilitação e segurança 
na aviação civil? Nada fácil, mesmo. As 
casas, como tudo o que é importante e 
essencial na nossa vida, não se devem 
perder de vista.


Sílvio, Domador de Caracóis, de Francisco 
Duarte Mangas e Madalena Moniz 

Sinopse:  
Quando crescer, 
o Sílvio quer ser 
tantas, tantas 
coisas… Mas a 
mãe do Sílvio, 
atenta, quer 
mostrar-lhe que 
nem todas as 
escolhas cabem 
na medida dos 
nossos sonhos 
(ou vice-versa). 
Terá a mãe razão?


LIVROS JUVENIS 

A Vida no Céu, de José Eduardo 
Agualusa 

Sinopse: 

A Vida no Céu é 
u m r o m a n c e 
distópico, num 
futuro que se 
s e g u e a o 
G r a n d e 
Desastre, e em 
que o Mundo 
deixou de ser 
onde e como o 
c o n h e c e m o s . 
Encontrando-se 
o globo terrestre 
i n t e i r a m e n t e 
c o b e r t o p o r 

água, e a temperatura, à superfície, 
intolerável, restou ao Homem subir aos céus. 
A Humanidade, reduzida agora a um par de 
milhões de pessoas, habita aldeias 
suspensas e cidades flutuantes Carlos 
Benjamim Moco é o narrador da história. 
Tem 16 anos e nasceu numa aldeia, Luanda, 
que jun ta ma is de cem ba lsas . O 
desaparecimento do pai fará com que 
Benjamim decida partir à sua procura.


SUGESTÕES DE LEITURA
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SUGESTÕES DE LEITURA

Uma escuridão bonita, de Ondjaki 

Sinopse: 

Numa das muitas noites em que falta a luz 
em Luanda, dois adolescentes ensaiam o 
seu primeiro beijo, mas este primeiro beijo 
precisa de muitos ensaios, de muitos 
momentos de aproximação e afastamento, 
de certezas e de inseguranças… o ambiente 
ajuda e o pretexto surge: estão os dois na 
varanda da avó Dezanove, às escuras, à 
espera do cinema bu: um cinema que só 
acontece (na p. 80) quando um carro passa 
com a velocidade e os faróis certos para 
projetar sombras/imagens nas paredes 
brancas das casas da rua escura. 
 
O beijo acontece mesmo, mas apenas na p. 
101. Esta é uma das mais comoventes 
estórias do narrador infantil do Ondjaki.


LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS 

O Pianista de Hotel, de Rodrigo 
Guedes de Carvalho 

Sinopse: 

O Pianista de Hotel transporta-nos numa 
melodia. 

É uma entrada para um mundo regido pela 
linguagem da música, pela sua força e 
beleza, presentes no ritmo de cada frase, de 
cada parágrafo rigorosamente medido.

Livro em camadas, nele se cruzam diversos 
planos, diversas histórias perpassadas pelo 
poder redentor da música que entra e rasga, 
a solidão, a dor e o vazio das pessoas que 
habitam nestas páginas. Com um vasto 
subtexto, a densidade das personagens está 
carregada de mistérios que nos prendem a 
sucessivas interrogações.

Há um pouco de nós em todas elas.

Há muito de nós neste mergulho ao mais 
fundo da alma humana. 

É um romance que se lê e ouve, que mantém 
todos os sentidos alerta. Uma pauta musical, 
com andamentos diversos, que acabam por 
se cruzar numa vertigem imprevisível de 
autêntico thriller psicológico.
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