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Ao aproximar-se o final do ano, tendemos 
sempre a olhar para trás em jeito de 
balanço. Para quem trabalha em 
educação, anda na escola ou tem filhos 
na escola, o último trimestre do ano do 
mundo lá fora é o primeiro do ano letivo. 
Para nós, há um sentido de continuidade 
que nos traz algum conforto e segurança: 
continuamos a desafiar mais os nossos 
alunos para escreverem muito e de 
f o r m a s v a r i a d a s e m p o r t u g u ê s ; 
continuamos a  incentivá-los a ler mais 
livros e mais variados em português; 
continuamos a convidar escritores 
portugueses que lhes falam da sua 
relação com a escrita, com a leitura, com 
os livros e com o mundo. Com tudo isto, 
queremos que os nossos alunos fundem 
a sua relação com o português na 
curiosidade, no interesse, no conforto do 
que é fam i l i a r, mas também na 
descoberta do que ainda não conhecem.


O facto de continuarmos a aprofundar as 
nossas práticas educativas em áreas 
fundamentais, como a leitura e a escrita, 
não significa que estamos acomodados 
no conforto. 


Vamos encontrando sempre espaço, nas 
aulas de português, para a novidade. Não 
a novidade pela novidade, mas pelo valor 
que reconhecemos nos desafios que o 
mundo nos traz: as novas tecnologias, por 
exemplo, não podem deixar de ser um 
recurso frequente nas aulas de língua, 
agora tornadas mais dinâmicas pelo 
acesso a recursos digitais que nos 
facilitam a comunicação e a tornam mais 
dinâmica.  Os nossos alunos produzem 
vídeos em que falam de si e dos seus 
gostos, como fazem nas redes sociais, 
mas na aula de língua têm oportunidade 
de rever e discutir com o professor a 
forma mais adequada de o fazer, 
pensando no público a que se dirigem, na 
adequação da linguagem, da postura, do 
cenário escolhido. 


Discutimos em aula temas como o 
bullying e formas de o combater, 
reconhecendo que a aula de língua é um 
espaço de reflexão privilegiado sobre o 
exercício da cidadania, em que o uso da 
palavra está sempre ligado à tolerância 
que queremos ver no mundo.

Com temas mais atuais e recursos digitais 
modernos, não nos esquecemos das 
tradições e das nossas origens, chegando 
sempre ao Natal pela via da família, da 
união, da celebração dos nossos rituais, 
sejam eles religiosos ou não, mas com o 
conforto de sabermos que, na mudança 
rápida em que vivemos, há momentos em 
que a repetição dos gestos, como dar e 
abrir um presente, nos dão conforto e 
segurança para nos aventurarmos nas 
manhãs frias lá fora.


Da continuidade e da mudança
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EDITORIAL



ANTI-BULLYING EM PORTUGUÊS

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO BULLYING 
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No dia 20 de outubro, os alunos do Reino Unido e Ilhas do Canal assinalaram o Dia 
Mundial de Combate ao Bullying. 
As ilustrações que se seguem foram feitas por alunos da Richard Atkins Primary 
School, após uma atividade de troca ideias sobre o que é o bullying e sobre formas de 
o identificar em situações do dia a dia.



ANTI-BULLYING EM PORTUGUÊS

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO BULLYING 

Ilustrações dos alunos Rafael Rocha Marques, 9 anos (página anterior) e Beatriz Gomes Gouveia, 8 anos. 
Escola Richard Atkins, professora Ana Rocha.
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LER EM PORTUGUÊS

AUTORES PORTUGUESES DE VISITA AO REINO UNIDO
No dia 3 de outubro, os alunos de língua portuguesa de Trinity Church of England School 
receberam a visita da escritora Dulce Maria Cardoso.

Uma das suas obras, A Bíblia de Lôá, tinha sido lida na escola e em casa, numa cooperação 
entre professora e pais, e a sua temática, escrita e enredo tinham levado a trocas de ideias 
interessantes e ao arquivo de muitas questões, guardadas até àquele momento, para serem 
colocadas à pessoa certa. A verdade é que criatividade literária é intrigante em si mesma e 
foi um privilégio para os nossos pequenos leitores poderem buscar as respostas às suas 
dúvidas, quer sobre o processo da escrita, quer sobre o conteúdo deste livro tão 
surpreendente. Um dos momentos mais interessantes foi a partilha do que cada um faria se 
tivesse o mesmo poder criador da personagem principal, tendo surgido respostas como: 
produzir notas/dinheiro; ter um quarto todo acolchoado para poder dormir muito; transformar 
qualquer objeto no seu doce favorito; e - o mais aclamado - todos os sítios serem como 
Portugal no verão, com muito sol e praia. 

Para os alunos foi duplamente enriquecedor receber a visita da Dulce Cardoso, pois além de 
poderem acercar-se da criadora de uma obra literária e de serem incentivados a esclarecer 
todas as questões que quisessem, também puderam perceber algumas diferenças entre o 
português europeu e o falado em Angola, onde a Dulce viveu até à adolescência. A autora 
enumerou algumas expressões de origem angolana que se falam em Portugal e recordou a 
sua experiência naquele país. Para além disso, partilhou ainda as suas impressões sobre 
outras visitas a salas de aula onde se aprende Português, por todo o mundo, nomeadamente 
as diferentes perspetivas em que o seu livro é analisado, dependendo da cultura em que os 
alunos estão inseridos.

No final, todos os alunos ofereceram representações das suas interpretações das 
personagens principais da obra estudada e postais com mensagens de carinho e de gratidão 
pela visita.

Texto e fotografia da professora Anabela Costa
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LER EM PORTUGUÊS

AUTORES PORTUGUESES DE VISITA AO REINO UNIDO
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Afonso Cruz, no King’s College, com alunos 
universitários do professor João Silvestre e com 
alunos do ensino secundário, da professora 
Márcia Fortuna. 


Nos dias 15, 16 e 17 de novembro, os autores Afonso Cruz e Yara Kono, e a especialista em 
literatura infantil da Universidade de Aveiro, Professora Ana Margarida Ramos, visitaram o 
Reino Unido para falar de livros a vários públicos: editores, livreiros, alunos universitários e 
alunos da rede EPE. 

Esta visita foi organizada em conjunto pela Coordenação do Ensino, pela Embaixada de 
Portugal e pelo King’s College London, de forma a dar a conhecer a um público alargado a 
nova literatura infantil portuguesa, que tem crescido de uma forma admirável: para além do 
crescente número de publicações, é de destacar também a qualidade dos textos e das 
ilustrações, que têm merecido diversos prémios internacionais aos nossos autores e 
ilustradores.

Para que as editoras inglesas conheçam melhor esta realidade, foi organizada uma sessão de 
apresentação na residência da Embaixada de Portugal, em que a Professora Ana Margarida 
Ramos, especialista na área, apresentou um panorama extensivo da literatura infantil 
portuguesa atual. Os autores Afonso Cruz e Yara Kono falaram da escrita e da ilustração de 
livros infantis na primeira pessoa, apresentando alguns dos seus livros favoritos. 

Seguiram-se sessões nas escolas, com os alunos de língua portuguesa, em que ambos os 
autores leram, falaram da sua experiência de criar histórias e de desenhar e deram aos 
alunos a excelente oportunidade de fazerem perguntas e de, no fim, pedirem autógrafos. 

Foram três dias de histórias fantásticas, nos livros e na voz dos autores, de que deixamos 
aqui uma reportagem fotográfica.


Dia 15, tarde 



LER EM PORTUGUÊS

Dia 16, manhã 
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Professora Ana Margarida Ramos, Afonso Cruz e Yara Kono, na residência da Embaixada de Portugal, em 
sessão destinada a editores.


Dia 16, tarde 

Afonso Cruz, na escola Lilian Baylis, em Vauxhall, com alunos do 
ensino primário e secundário, dos professores Ana Fonseca e 
José Gomes.




LER EM PORTUGUÊS

Dia 16, tarde 

Yara Kono, numa oficina de ilustração 
na escola Henry Fawcett Primary, com 
alunos da professora Alexandra 
Taveira.


E ao fim do dia ainda houve tempo para 
os autores autografarem livros para os 
alunos da Coordenação.


Dia 17, tarde 
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Afonso Cruz, na escola Holy Cross, em New Malden, 
a falar com alunos de português do ensino primário 
e secundário, das professoras Cristina Oliveira e 
Fernanda Shepherd. Com direito a bolo!




LER EM PORTUGUÊS

Dia 18, manhã 

Yara Kono, na escola St. Paul’s, em Hammersmith, com alunos de português do ensino primário, da professora 
Vanda Araújo.


�9



CAPITAL, DE AFONSO CRUZ

A HISTÓRIA CONTADA PELOS ALUNOS
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Capital  

Era uma vez um homem que tinha asas deu um 
mealheiro ao João. O homem chamava-se Rubén e 
ele era o tio pássaro. O rapaz pensava que o porco 
era igual a ele, então perguntou-lhe o nome dele. 
Era Bob. O menino foi para a cama e o porco ficou 
a ver quando ele brincava com ele. O rapaz adorou 
que o porco se tenha calado.


Ele acordou e a fada dos dentes pôs uma 
moeda debaixo da almofada. Por isso decidiu pô-la  
no mealheiro. A avó dele levou-o ao parque e ele 
brincou com o porco. 


12 anos mais tarde, ele arranjou um trabalho e 
decidiu levar o porco. Ele estava a jogar à 
apanhada e o porco estava a apanhar porque ele é 
um mealheiro. O homem viu uma mulher e gostou 
tanto dela que pediu-lhe se podia namorar com ela 
e ela aceitou.


Eles casaram e tiveram um filho e o porco ficou 
gigante e ele decidiu fazer uma máquina de pessoas e o porco comeu-as todas!


A mulher ia ser comida e o homem correu até ele, mas só chegou a tempo de ver a 
mulher morta. 


Continuou a comer pessoas, prédios…

Afinal, o porco era mesmo um planeta no sistema solar. O porco estava só a tentar ter 

pessoas no seu planeta. 

Ela estava a sonhar…


	 	 Por Leonor Ferreira Costa, Lilian Baylis Technology School, professora Ana Fonseca


Capital 

Era uma vez um homem que tinha muito dinheiro e queria dar um porco mealheiro ao 
menino. O menino estava a pensar se queria o porco mealheiro ou não e disse: “Sim!”


O menino levou o mealheiro para casa e já era de noite. Ele dormiu com o mealheiro.

Na manhã seguinte o menino pôs o dinheiro dentro do mealheiro que ele tinha 

encontrado e ganhado. 

O menino queria ir ao parque brincar e notou que o porco mealheiro estava vivo, era 

um porco verdadeiro! No parque ele encontrou a avó e falou com ela.

Os anos passaram e o menino cresceu e já era um homem.




Um dia, ele foi ao parque com o porco e encontrou uma mulher bonita. Eles 
conheceram-se e ao fim de um tempo eles casaram, para criar uma família. 


Num dia ele estava a falar com um colega e o porco estava muito grande porque comia 
pessoas.


 O porco estava tão grande que queria comer tudo o que estava à volta dele. O porco 
cresceu cada vez mais quando comeu pessoas e dinheiro. 


Num dia o homem estava com o colega e o porco comeu o colega sem ele se 
aperceber. As pessoas à volta dele estavam com medo do porco. 


O porco começou a comer as casas, os bancos, os prédios, tudo o que ele encontrava. 
O porco estava agora maior do que a lua. O porco comeu o planeta todo e transformou-
se num porco planeta!


	 	 Por Jessica Vieira Dias, Lilian Baylis Technology School, professora Ana Fonseca


Capital 

Era uma vez um homem num fato preto e um rapaz pequeno. O homem tinha um 
mealheiro e deu ao miúdo. 


Quando o miúdo recebeu o mealheiro, ele olhou o porco nos olhos e aparentemente o 
porco ganhou vida. Numa noite quando o miúdo se deitou, o porco ainda estava a olhar o 
rapaz. Quando chegou a manhã, o rapaz decidiu pôr uma moeda no porco. Mas o porco 
não ficou feliz. Um dia no parque, estava uma velhinha a dar comida aos pombos quando 
o rapaz e o porco estavam a correr juntos. 


Poucos anos depois, ele e o amigo estavam a jogar futebol. Ele e o porco estavam a 
jogar e ele atirava uma moeda e o porco apanhava. 


Um dia, ele pôs uma coleira no porco e começou a caminhar com ele. Conheceu uma 
menina e mais tarde casaram-se (ele casou com o porco debaixo do braço).


Numa tarde, ele e um estranho estavam a caminhar e ele deu-lhe indicações. Poucas 
horas depois o porco estava a comer pessoas e não fez nada. 


Depois o homem ouviu uma mulher a gritar e foi correndo sozinho. Um bocado depois 
o porco começou a comer os prédios até que….o porco comeu o mundo inteiro e ainda 
foi comer os planetas todos do sistema solar!


	 Por Liliana Aguiar Loureiro, Lilian Baylis Technology School, professora Ana Fonseca


CAPITAL, DE AFONSO CRUZ

A HISTÓRIA CONTADA PELOS ALUNOS
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A imagem de uma biblioteca antiquada 
desapareceu da minha cabeça, quando vi o 
desastre que era o sótão. 


Determinado a descobrir o meu pai, fui à secção 
dos livros começados por “A”, até encontrar o 
livro preferido do meu pai, quando era criança: 
“Anedotas para miúdos”. Ao abrir o livro, ouvi a 
gargalhada de um pequeno Vivaldo.


-Quem está aí?-perguntei.


Não houve resposta, só o eco de uma 
gargalhada.


Continuei a virar as páginas, até que encontrei 
uma foto do meu pai em criança, atrás estava a 
letra “T”. Fui à secção de livros começados por 
“T”. Encontrei-o num romance de José 
Saramago, que o jovem Vivaldo tanto gostava.


Alice Moreira,15 anos 

O sótão estava escuro e frio. Ninguém, além do 
meu pai, vinha ao sótão. Acendi a luz e descobri 
que o sótão tinha mais de 70 livros que o meu 
pai leu. No chão havia 10.


Sentei-me no chão e abri o primeiro livro. 
Esperava que o meu pai estivesse nesse, mas 
infelizmente não estava. Passaram horas e ainda 
não tinha encontrado o meu pai. Não sabia o que 
fazer, já tinha lido os livros todos, que estavam 
no chão, não queria nada ler os outros. De 
repente..vi um livro num canto.Será que o meu 
pai estava ali dentro?


Virei a página com as mãos a tremer. A primeira 
frase dizia “Olá filho”. Li essa frase mais de três 
vezes, mas no resto da página não havia mais 
palavras. 


Virei as outras páginas rapidamente e descobri 
que as outras páginas também estavam em 
branco! Cheguei ao fim do  livro e tive uma ideia. 
Fui buscar uma caneta e escrevi : “olá pai!”


Momentos depois apareceu uma mensagem. 


Finalmente, encontrei o meu pai! Ao ler a 
mensagem, ouvi uma voz de homem. Olhei para 
a porta e estava lá um homem.


-Como estás, filho?


Salvei o meu pai!


Liliana Rodrigues, 15 anos 

Fiquei espantado com a quantidade de livros à 
minha espera. Senti uma nuvem de ansiedade 
passar por mim, quando percebi o tempo que ia 
demorar a ler todos os livros, mas tinha de ser 
forte e determinado, se realmente queria 
completar a missão de encontrar o meu pai.


Com pouca esperança, abri o primeiro livro, com 
o t í tu lo “O pr incipezinho” e sentei-me 
rapidamente na velha cadeira, meia partida, que 
já me estava a chamar há anos, mas sem a 
chave, não podia descobrir nenhum segredo.


De repente, já estava perdido numa floresta, 
dentro de um livro. Li outro e mais outro, os livros 
nunca mais acabavam! A minha energia 
começava a esgotar-se. Até que  abri um livro 
estranho, porque o nome do meu pai era igual ao 
nome do protagonista.  Comecei a ler e começou 
a escurecer, mas isso não me importava, já 
estava quase a encontrar o meu pai.


Lá estava ele, mas parecia triste...como é que o 
ia tirar do livro? Isso seria outra missão...


Inês Araújo, 14 anos 

OS LIVROS QUE DEVORARAM O MEU PAI, DE AFONSO CRUZ

UM EPISÓDIO CONTADO PELOS ALUNOS

Os alunos da professora Fernanda Shepherd, que estudam na Holy 
Cross School for Girls, imaginaram o que aconteceu a partir do 
momento em que a personagem principal abriu a porta do sótão. 

“ A minha avó deu-me a chave do sótão, onde encontraria todos os 
livros do meu pai, inclusive aquele que ele usou para desaparecer. Muito 
nervoso abri a porta”…. 
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Eu penso que ele é professor. 
Ele está sério. Ele parece muito 
inteligente. 

Isabel Ladwa, 14 anos 

LER EM PORTUGUÊS

AFONSO CRUZ VISTO PELOS ALUNOS
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1. Os alunos da Holy Cross School for Girls, da professora Cristina Oliveira, imaginaram como 
seria o Afonso Cruz, antes de verem uma fotografia do escritor. 

2. Os alunos da Holy Cross School for Girls,  da professora Cristina Oliveira, viram uma 
fotografia do Afonso Cruz, sem saberem quem era, e imaginaram qual seria a sua profissão. 

 Olívia Andrade, 9 anos  Daniel Rodrigues, 11 anos 

Ladrão, porque parece pela 
roupa e pela cara. Os ladrões 
usam roupa preta. 

Mariana Pereira, 9 anos 



POESIA EM PORTUGUÊS - JERSEY

UM POEMA E UM TROFÉU - RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

No dia 18 de novembro, participei no recital anual de poesia, “Jersey Eisteddfod”, que teve 
lugar na Câmara Municipal de St. Helier. 


De manhã, estava a sentir-me um pouco nervosa, mas, por ser a terceira vez a participar, 
estava confiante e muito animada!


Quando cheguei ao local do festival, as crianças da primária estavam a recitar os poemas 
lindamente. Depois de terminarem, foi a vez dos estudantes do sétimo, oitavo e nono anos. 
Durante esse tempo, eu estive sempre a rever o meu poema e a apoiar os concorrentes!  
Depois, chegou a vez da minha secção. Então, eu estava a sentir-me mesmo nervosa. A 
primeira concorrente era eu e queria recitar o poema com entusiasmo; senti a 
responsabilidade de dar o meu melhor! No momento de subir ao palco, comecei a sentir 
borboletas na barriga! Depois de recitar o poema, fiquei a pensar:" eu dei o meu melhor?" 
Mas já não podia fazer nada. 


Finalmente, a decisão foi tomada. Um a um, os concorrentes foram chamados ao palco, 
para receberem o certificado. Eu tive platina. Foi uma surpresa boa porque não esperava! No 
final, o vencedor foi anunciado. " A vencedora é a Daniela". Fiquei surpreendida e muito feliz 
por ganhar o troféu. Senti-me muito orgulhosa!


No final do espetáculo, fui convidada para a gala das línguas, que se realizou uma semana 
depois. Foi uma honra voltar a recitar o poema “A Minha Aldeia”, de Alberto Caeiro, 
heterónimo de Fernando Pessoa. Desta vez, estava calma e mais confiante. A gala foi um 
evento fantástico, pois pude voltar a ver os meus colegas das aulas de Português, que 
também foram convidados a participar, e os vencedores das línguas estrangeiras. Foi uma 
tarde de poesia e música em diferentes línguas: espanhol, italiano, russo, ucraniano, francês 
e “jèrriais”, um dos dialetos de Jersey. 


Foi incrível ver quanto talento temos aqui em Jersey e ter tido a oportunidade de participar 
mais uma vez no Eisteddfod. No próximo ano, irei participar novamente!


Daniela Ramos, 10º ano, Grainville School - Jersey
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CINEMA EM PORTUGUÊS
“JOHN FROM”, DE JOÃO NICOLAU

“No passado dia 28 de novembro, fomos ao 
cinema em Português. Integrado no festival de 
cinema português Utopia, entre os filmes que 
passaram em algumas salas de cinema 
londrino, “John From” era claramente dedicado 
aos jovens com mais de 12 anos. 


Depois de algum trabalho de sensibilização, 
consegui convencer os alunos a desafiarem o 
preconceito sobre o cinema que não é oriundo 
dos EUA. E no dia marcado, 30 alunos e uma 
avó acompanharam-me ao cinema Lumière 
para assistir ao filme do realizador João 
Nicolau. 


O filme é surpreendentemente fresco: centrado 
nas desventuras de uma jovem adolescente, 
em período de férias de verão, passadas num 
qualquer bairro residencial da cidade de 
Lisboa. Descontente com a relação amorosa 
que tem, o filme centra-se no dia a dia da 
jovem, na amizade com a amiga Sara e na 

descoberta de um interesse quase pueril por 
um vizinho, fotógrafo de profissão. Pedi depois 
aos alunos que escrevessem umas linhas com 
as impressões sobre o filme. Consegui recolher 
sete comentários de alunos e o registo das 
impressões da avó de um deles. 


Os sete “críticos de cinema” atribuíram ao filme 
entre uma e quatro estrelas. O crítico mais 
severo, Inês Rodrigues, referiu não ter gostado 
do filme, por achar que “não faz sentido”. Já o 
Daniel Andrade acha que o filme “era diferente 
do normal mas de uma maneira boa”. O James 
Mendes acha que “era engraçado e tinha 
partes do filme que eram boas”. Um crítico 
anónimo referiu que “o filme foi interessante 
mas em certas partes era um bocadinho 
chato”. 


Os críticos seguintes têm uma posição mais 
benévola. O Paulo Silva acha que “houve 
partes muito engraçadas”, apesar “de ter uma 
estrutura simples”. As críticas mais  entusiastas 
pertencem a um outro anónimo que refere que 
“o filme demonstra que as pessoas podem 
apaixonar-se em qualquer idade” e à Diana 
Peixoto que achou o filme “muito interessante” 
e acrescenta “Era muito diferente dos filmes 
que normalmente vejo e o meu primeiro filme 
que vi de um diretor português. 


Gostei da experiência”. Parece-me que o 
balanço é positivo. “John From” constitui uma 
descoberta do cinema português para os 
alunos, o que, por si só, já valeu a pena. “ 


Os alunos de português de St. Thomas More Language College e de Hillside J. School 
tiveram a oportunidade de ir ao cinema ver um filme português em Londres. A exibição 
do filme “John From”, do premiado realizador João Nicolau, ocorreu no âmbito do já 
conhecido festival de cinema português no Reino Unido, Utopia. Este ano, pela primeira 
vez, foi selecionado um filme para jovens adolescentes para o programa do festival e 
os nossos alunos tiveram assim uma tarde diferente.  

Fica aqui o relato do professor Carlos Ferreira, de Thomas More Language College: 
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No dia 11 de dezembro foi feita a apresentação do livro A Children's History of 
Portugal, de Sérgio Luís de Carvalho, ilustração de António Salvador e tradução de 
Inês Lima, no King's College, em Londres. 

Tratou-se de um evento em parceria com a University of Massachussetts, Darmouth 
Centre for Portuguese Studies and Culture, o King's College e a Coordenação do 
Ensino Português no Reino Unido e Ilhas do Canal, que contou com a presença do 
Senhor Embaixador Manuel Lobo Antunes, do poeta, romancista, ensaísta, crítico e 
investigador literário, Helder Macedo e do Professor Victor Mendes, diretor do Centro 
de estudos portugueses na Universidade de Massachussetts. 

No dia 12 de dezembro, os alunos da Henry Fawcett Primary School tiveram uma 
sessão de leitura e discussão do livro. Nesta escola, a língua portuguesa faz parte 
integrante do currículo, sendo a língua estrangeira estudada por todos os alunos da 
escola, cerca de 350 alunos.


HISTÓRIA DE PORTUGAL EM INGLÊS

Apresentação do livro A Children’s History of Portugal
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A Eurolis é uma associação de promoção do livro e das bibliotecas, formada pelos institutos 
europeus de línguas e cultura baseados em Londres. Esta associação organiza um Seminário 
anual, destinado a bibliotecários, professores, e outros profissionais ligados ao mundo da 
promoção da leitura. O Seminário deste ano foi subordinado ao tema das competências 
necessárias aos profissionais da informação na promoção da leitura.


A oradora convidada de Portugal foi a Doutora Ana Costa, linguista e especialista em didática 
do português, que apresentou uma comunicação intitulada “Bridges for Reading”, em que 
discutiu a relação dos jovens com a leitura convencional e apresentou alguns exemplos do 
que os adolescentes acham ser o futuro da leitura. 


A Eurolis é também responsável por uma 
coleção anual de livros dos diferentes países 
associados, que é emprestada às escolas 
inglesas, sob requisição, como forma de 
promover a literatura infantil e juvenil europeia. 
Pode consultar aqui as coleções:

https://eurolis.wordpress.com/
eurotoolbox-2017/  

SEMINÁRIO EUROLIS 2017

FIT FOR PURPOSE: Skills for tomorrow’s information professionals
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NATAL EM PORTUGUÊS

POSTAL DE NATAL 2017 

    Rachel Ferraz, 8 anos, Jubilee Primary School, professora Ana Figueiredo




NATAL EM PORTUGUÊS

Texto de Lara Vieira, 9 anos, aluna da professora Graça Ramos, 
Springfield School - Jersey

MOMENTOS DE ESCRITA 
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Um Natal perfeito… 

Hoje é o dia de Natal e eu estou tão feliz! 
Eu estava a contar os dias até ao Natal. 
A minha mãe deu-me o pequeno almoço 
antes de abrir os presentes, que é 
sempre a melhor parte! Eu comi ovos 
mexidos com bacon, que é o meu 
pequeno almoço favorito. Finalmente, 
abro os meus presentes, e …Uau! Um 
telefone! O que eu estava à espera! Eu 
corri à volta da casa, pulando de alegria!

Depois chegou o almoço. Estávamos 
todos reunidos à mesa e no centro o 
peru, tão grande! Pesava tanto, mas 
parecia tão bom. Eu comi, comi e voltei 
a comer…não estou a exagerar! Era tão 
delicioso! De seguida as sobremesas…a 
minha preferida é o bolo de bolacha 
feito pela minha madrinha…mas os 
sonhos de cenoura também estão muito 
bons, adoro o sabor da canela!

Depois de tantas brincadeiras durante a 
tarde, chegou o jantar. Não gosto muito 
de bacalhau, por isso na consoada comi 
polvo, mas adoro a roupa velha que a 
minha mãe faz…nem se nota o sabor do 
bacalhau!

Foi um dia de Natal perfeito!


Rodrigo Lopes Nunes, 11 anos, Lilian Baylis 
Technology School, professora Ana Fonseca


Dia de Natal 

Hoje é dia de Natal e nós vamos ao 
Winter Wonderland London. Nunca fui e 
estou ansioso, e muito feliz também. Vai 
ser muito divertido, mesmo fixe! É um 
parque de diversões com tantos 
divertimentos.

 Combinámos encontrar uns amigos à 
entrada e aqui estamos à espera. Já lá 
vêm!

Entrámos…ali está a montanha-russa! 
Corro a subir as escadas para entrar 
nesta aventura…que ansiedade! Deu-me 
u m m e d o , m a s q u e r o m u i t o 
experimentar, nunca tive oportunidade. 
F o i r á p i d o , q u e e m o ç ã o … u m a 
adrenalina! 

Mais uma voltinha nos carrinhos e 
temos de ir embora, pois o almoço está 
à nossa espera e estamos esfomeados! 
Está muito frio e apetece entrar na 
nossa casa que está tão quentinha. 

Lavamos as mãos e vamos para a mesa. 
De manhã, já tínhamos aberto alguns 
presentes, mas os restantes serão 
abertos depois do almoço. O peru 
estava mesmo bom, foi a tia que fez. A 
sobremesa de que mais gostei foi a 
aletria. 

De seguida fomos abrir os restantes 
presentes, os meus amigos também 
tinham alguns para abrir. Tive tantos 
jogos fantásticos, vamos jogar toda a 
tarde!

Foi um Natal diferente!


Danny Correia, 11 anos, Lilian Baylis 
Technology School, professora Ana Fonseca


NATAL EM PORTUGUÊS

MOMENTOS DE ESCRITA 
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NATAL EM PORTUGUÊS

10 Pensamentos de Natal 

Alunos da escola Lilian Baylis Technology School 

Professor José Gomes 

O Natal é uma festa celebrada com familiares e amigos. As tradições 

portuguesas não se encontram noutros lugares. Faz-me falta aqui em 
Londres o Natal de Portugal. 

Francisca Santos 

Para este Natal não desejo algo pessoal mas algo para o planeta. Para 
2018 gostaria que as nossas ações ajudassem o planeta. Por exemplo que 

os EUA ou a China que assinassem os acordos de Paris. Desta forma, a 
biodiversidade em todo o mundo poderia existir sem ser prejudicada 

pelas nossas ações. 

João Monteiro 

Para mim o Natal é uma oportunidade para celebrar a minha religião, 

cultura e família. Penso que o Natal para mim é muito diferente porque 
contem aspetos polacos e portugueses. O Natal tem sempre uma atmosfera 

feliz que ajuda a tornar a relação entre os membros da família muito 
mais forte. 

Nicole Pereira 

Para mim o natal é… 

Um momento para passar um tempo com a família, estar em paz, 

contentes e aproveitar umas férias bem merecidas. 

William Domingues 

MOMENTOS DE ESCRITA 
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Natal é conviver com as pessoas que a gente gosta muito. 

Bruno Alves 

Para mim o Natal é uma época para se estar feliz e unir a família toda. 
Desejo que todas as pessoas tenham uma pessoa com quem passar o Natal. 

Diogo Rodrigues 

O Natal é uma época para espalhar amor e caridade. Tendo isso em conta 
este Natal vou dar aos mendigos nova roupa para os aquecer nos dias 

frios que ainda estão para vir. 

Chloe Fernandes 

O Natal para mim é a união da família que festeja o nascimento de 

Jesus. Fazem isto de uma maneira diferente porque é uma ocasião muito 
especial porque tudo é feito em harmonia e com muito amor. 

Edivânia Van-Dunem 

O Natal é sem dúvida um tempo para celebrar, para nos reunirmos com 
aqueles que mais amamos e dar graças. 

Jéssica Rodrigues 

O Natal não é sobre quem tem o presente maior ou quem celebra da 

maneira mais extravagante, mas sim, como passamos o tempo com quem 

mais amamos. E isso é o maior presente que se pode receber. Feliz Natal! 

William Oliveira
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LEITURA - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Nível de Língua - A2; B1 
7.º, 8.º, 9.º anos 
Competência: Leitura 

Proposta de pistas de leitura para o livro de Dulce Cardoso, Lôá e a Véspera do Primeiro Dia. Estas 
pistas de leitura pressupõem que o livro seja lido na íntegra com os alunos.


 
1.ª parte -  Exploração da capa e contra-capa: 
 
    - O que é uma bíblia?  
    - Quem será a Lôá? É a menina ou o menino da capa?  
    - Contra-capa - "Lôá é uma menina-deus" - o que será 
uma menina-deus? 

 
    "Um dia Lôá pôs-se a desenhar. Criou um mundo que lhe 
pareceu tão belo e tão bom que quis entrar nele" - como será 
que se cria um mundo a desenhar? vamos explorá-lo? 

 

2.ª parte - Leitura até à página23, acompanhada das imagens: 
 
    - Pág. 8 - “desenha num orvil” - o que será? (experimentar ler de trás para a frente).

 
    - O que acontece quando Lôá sacode o orvil? (págs. 12-13) 
    - Lôá e Élô conseguem tocar nas coisas criadas por Lôá? E comê-las?

 
    - Qual será o nome que vão escolher para aquele sítio em que estão?

 
    - O que será que acontece a seguir? Mostrar algumas páginas mais misteriosas (Élô a chorar, por 
exemplo, ou a outra menina) para provocar curiosidade sobre o que se passa a seguir.
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LEITURA - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

3.ª parte - Leitura até ao final da história e discussão:    

 
    - É possível criar um mundo a desenhar? E a contar histórias? Quem vive nesse mundo? 
    - Se pudesses criar uma coisa que te faz falta, o que seria? um animal de estimação? Uma casa 
diferente? ...  
    - Solicitar aos alunos que desenhem o que criariam. 
    - O que achas deste mundo que a escritora Dulce Cardoso criou para ti? Que perguntas 
gostavas de lhe fazer? 

 
4.ª parte - Leituras individualizadas - deixar que cada aluno explore aspetos diferentes:


        - Encontrar outra palavra escrita ao contrário 
        - Descobrir por que razão o Élô está triste 
        - O que achas do final? Também tens melhor amigos? Porque são importantes para ti? 
        - Escolher a ilustração preferida do livro e explicar a sua escolha.  
        - Pensar em mais uma questão que gostariam de fazer à escritora depois de terem lido. 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SUGESTÕES DE LEITURA

Sugestões de leitura por Sinopses por 
Prof. Doutora Ana Ramos, Prof. Teresa Dangerfield 
Universidade de Aveiro 

A s s u g e s t õ e s d e l e i t u r a q u e 
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 

A Bola amarela, texto de Daniel Fehr e 
Bernardo Carvalho e ilustrações de 
Bernardo Carvalho, Planeta Tangerina, 
2017. 

Sinopse: 

Uma narrativa gráfica em que se pretende 
criar interactividade entre o livro e o leitor. 

Luís e Luísa jogam uma partida de ténis até 
que perdem a pequena bola amarela, que 

cai na dobra entre as páginas. Os dois 
percorrem vários cenários, seguindo pistas, 
saltando páginas, percorrendo-as para a 
frente e para trás, como se de um jogo se 
tratasse. Os leitores são assim levados 
numa pequena aventura de cor e 
movimento, em páginas duplas, para 
chegar ao fim da história.


Dobra Letras,  texto e ilustrações de 
Madalena Matoso, Planeta Tangerina, 
2017. 

Sinopse: 

Dobra-letras é um livro-jogo que convida o 
leitor a formar palavras, quase sempre 
conhecidas, a partir da combinação de 
quatro letras de cada vez. 

Por exemplo, MOLA – se dobrarmos uma 
letra e trocarmos o L por T ficamos com 
MOTA, etc.. Mas também podemos 
inventar palavras novas, ou até criar 
histórias.


Ver mais em : http://photobucket.com/
gallery/user/madalenamatoso/media/
bWVkaWFJZDoxMjkyMjk0MDc=/?ref

Ler em Português, em todas as idades 
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LIVROS JUVENIS 

Marcas, de Ana Saldanha, Caminho, 
2016 

Sinopse: 

Marcas é um romance que retrata a 
realidade de uma família neste início do 
século XXI. Tudo se desenrola à volta de 
quatro personagens principais: Vicente, o 
pai, divorciado; Gonçalo, o filho mais novo 
(10 anos); Maria, (15 anos)  muitíssimo 
«moderna»; e um cão, que o  Gonçalo 
trouxe da rua, contra a vontade do pai. As 
conversas que travam acabam, na sua 
maioria, por ser solilóquios demonstrativos 
da falta de ligação entre uns e outros e de 
um futuro incerto.


O convidador de pirilampos, texto de 
Ondjaki e ilustrações de António Jorge 
Gonçalves, Caminho, 2017. 

Sinopse: 

Um menino que gosta de inventar coisas 
vive com o avô, perto da Floresta Grande, 
onde há muitos pirilampos cintilantes. 
Entre as  suas invenções  contam-se  um 
"aumentador de caminhos", um "unóculo 
para ler o brilho dos pirilampos" e um 
“convidador" que é uma gaiola para 
apanhar os pirilampos. Apanha-os para 
iluminar as noites escuras e comunica com 
eles em código morse.


SUGESTÕES DE LEITURA
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Ler em Português, em todas as idades 



SUGESTÕES DE LEITURA

�27

Mary John, texto de  Ana Pessoa,  
ilustrações de Bernardo Carvalho, 
Planeta Tangerina, 2016. 

Sinopse: 

Numa longa carta dirigida a Júlio Pirata, a 
protagonista, Maria João, uma rapariga 
em plena adolescência,  faz o balanço 
dos anos vividos na praceta que 
partilharam durante a infância e a 
adolescência. Numa fase de ebulição 
sentimental e emocional, entre mágoa e 
humor, Maria João organiza pensamentos 
e emoções, reunindo forças para começar 
um novo capítulo da sua vida.


LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS 

Debaixo da pele,  de David Machado, 
Dom Quixote, 2017. 

Sinopse: 

Um romance que acompanha, ao longo 
de mais de trinta anos, momentos cruciais 
das vidas de Júlia – personagem que 
começa com 19 anos, alguém que nunca 
contou toda a verdade sobre o que lhe 
aconteceu em 1993 e que manteve este 
passado debaixo da pele, acreditando 
que dessa forma seria possível esquecer 
tudo,  e Catarina – que  Júlia conheceu 
aos dezanove anos quando a menina, 
filha de uns vizinhos cujas discussões 
violentas Júlia escutava através das 
paredes, tinha apenas quatro ou cinco 
anos. Salvar essa criança torna-se 
essencial à sua própria salvação. 

É um romance redentor, mostrando 
caminhos para enfrentar medos e para 
a l terar comportamentos de auto-
exclusão.


Ler em Português, em todas as idades 
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