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Começamos o ano sob o 
mote da solidariedade. Pela 
primeira vez, a rede do Ensi-
no de Português no Reino 
Unido envolveu-se numa 
ação de solidariedade social. 
Os alunos e a professora uni-
ram esforços para organizar 
uma venda de bolos e juntar 
dinheiro para apoiar as cau-
sas educativas da “A Little 
Gesture”. Esperamos ver esta 
iniciativa repetida em mais 
escolas, por mais professores 
e por mais alunos. 
Para além da oportunidade 
de ajudarem crianças que 
precisam de apoio para con-
seguirem estudar, os nossos 
alunos tiveram o oportunida-
de de ficar a saber mais so-
bre Moçambique e sobre os 
problemas e desafios neste 
país de língua oficial portu-
guesa. E como se não fosse 

ganho suficiente ajudar e 
aprender, ainda tiveram opor-
tunidade de conversar em 
Português fora da sala de 
aula, num contexto de comu-
nicação real, sobre proble-
mas reais do mundo atual.
Queremos desenvolver mais 
iniciativas destas, acreditando 
que as aulas de Língua Portu-
guesa são tão mais proveito-
sas para os alunos quanto 
maior for a interação real com 
o mundo em Português.
Ainda sob o mote da solidari-
edade, mas desta vez aliado 
à leitura de livros portugue-
ses, tivemos a fortuna de po-
der oferecer às escolas ingle-
sas que colaboram connosco 
livros de literatura infantil e 
juvenil, em português. A As-
sociação não governamental 
Karingana wa Karingana re-
colheu em Portugal perto de 
9000 livros. O banco Millen-
nium BCP tratou de os enviar 
de Portugal para Londres. 
Um importador português 
ofereceu-se para os guardar 
no seu armazém e para os 
distribuir pelas escolas, de-
pois de nós, da Coordena-
ção, termos separados os 
livros por idades, escolas, 
associações. Foi uma empre-
sa conjunta, feita de boa von-
tade e comemorada na esco-

la Lilian Baylis, onde reco-
lhemos vários depoimentos. 
O Senhor Embaixador de 
Portugal em Londres deu-nos 
a honra da sua presença ao 
fazer a oferta simbólica dos 
livros ao diretor, que, genero-
samente, nos ofereceu um 
beberete preparado pelos 
alunos, num ambiente cheio 
de livros e símbolos de Por-
tugal. 
Todos estas vontades conju-
gadas fazem com os alunos 
de português possam agora 
encontrar nas bibliotecas da 
suas escolas livros na sua 
língua. Esperamos que estas  
leituras sejam momentos de 
descoberta, janelas para o 
mundo lá fora, fugas ao quo-
tidiano e aos textos sempre 
cortados dos manuais esco-
lares. De livro na mão, pode-
rão querer que o tempo se 
arraste para terem tempo de 
acabar aquele capítulo. Ou 
de levar o livro para casa, 
porque o capítulo seguinte 
não pode esperar. E os livros 
tornam-se os amigos dos 
momentos de aventura, mas 
também daqueles momentos 
em que só precisamos de 
companhia para continuar-
mos a andar. Desta vontade 
de ler se fazem leitores para a 
vida,  em Português.
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Crescer... é também saber dar!
Na altura do ano em que to-
dos sentimos mais aguda-
mente a vontade de ajudar e 
formulamos frequentemente o 
desejo de um mundo melhor 
sem guerras e, acima de tudo, 
sem pobreza, devemos cons-
ciencializar os nossos jovens 
da existência de outras crian-
ças, em outros contextos, que 
têm uma realidade muito dife-
rente. Crianças que procuram 
sobreviver e assegurar neces-
sidades elementares de sub-
sistência, enquanto as nossas 
estão, frequentemente, mais 
preocupadas com a ordem 
dos presentes da lista que en-
viaram ao Pai Natal. 
É claro que ainda bem que 

assim é e que, pelo menos, 
uma parte das crianças do 
planeta  pode sonhar e  preo-
cupar--se com estas ques-
tões. O que é lamentável é 
que todos não possam aspirar 
ao mesmo tipo de vida e que 
haja crianças para quem uma 
prenda de Natal dificilmente 
passará de um sonho. 
A ALG (“A little Gesture a Gre-
at Help” - Um Pequeno Ges-
to, uma Grande Ajuda) é uma 
instituição de solidariedade 
registada. Fundada por Sara 
Vicente em 2011, na sequên-
cia do sucesso da sua congé-
nere portuguesa NGO Um 
Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda (“UPG”), a ALG dedica-
se exclusivamente a procurar 
melhorar as duras condições 
de vida das crianças em idade 
escolar e das respetivas famí-
lias na província de Gaza, em 
Moçambique. Tendo em conta 
o espírito nobre da iniciativa e 
a necessidade permanente de 
formar os nossos alunos em 
questões relacionadas com a 
cidadania e o dever de um 
papel interventivo de cada um 
na sociedade, a Coordenação 
do Ensino de Português de 
Londres aceitou formar parce-
ria com a ALG e incentivar a 
dinamização de ações de so-
lidariedade nas escolas que 
trabalham com a Coordena-
ção.
Sentindo a necessidade de 
colaborar e de fomentar o es-
pírito de Ser Solidário nos 
nossos meninos, no passado 
mês de Dezembro, na Escola 
William Morris, a Professora 

Maria Purificação di-Toro, di-
namizou uma iniciativa de so-
lidariedade para com as cri-
anças da província de Gaza, 
em Moçambique. Em conjun-
to com os seus alunos, orga-
nizou uma venda de bolos no 
foyer da escola, durante a 
manhã, tal como as fotografi-
as documentam. 
A professora Maria di-Toro 
considera importante criar nos 
alunos este espírito de ser so-
lidário e referiu que a ação cor-
reu muito bem, tendo recebido 
apoio incondicional por parte 
da direção da escola. Para os 
alunos foi uma oportunidade 
de sentirem que estavam a 
ajudar crianças que, noutro 
contexto, vivem em condições 
bem diferentes das nossas. 
Temos a certeza que o seu en-
volvimento terá contribuído 
para uma outra perceção do 
mundo que os rodeia. 
Afinal, é com A Little Gesture 
como este que conseguimos 
todos um mundo melhor!

Maria da Purificação Di-Toro e 
Carlos Ferreira.

Eu acho que a solidariedade é 
um ato muito bom e carinho-
so. Ajuda as pessoas a ter 
uma vida melhor e acaba com 
a pobreza. Em primeiro lugar, 
solidariedade é ajudar ou par-
tilhar com as  outras pessoas. 
Se toda a gente fosse solidá-
ria, o mundo seria um lugar 
melhor e toda a gente estaria 
muito melhor.  

Maria Rita Lima, 12 anos
Sarah Bonnell School
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OFERTA DE LIVROS 
P O R T U G U E S E S A 
B I B L I O T E C A S 
E S C O L A R E S N O 
REINO UNIDO

Uma iniciativa conjunta da 
associação Karingana, do 
Millenium BCP e da Coorde-
nação do Ensino Português 
no Reino Unido, fez chegar 
livros em Português a esco-
las do Reino Unido onde há 
cursos de Língua e Cultura 
Portuguesas. Essas obras 
passarão a fazer parte das 
bibliotecas das cerca de 
trinta escolas aderentes, 
para além do Centro Portu-
guês de Apoio à Comunida-
de Lusófona e de outras as-
sociações que também par-
ticiparam na iniciativa.
Assim, no passado dia 25 de 
janeiro, na Lilian Baylis Te-
chnology School, uma esco-
la no sul de Londres que 
acolhe os cursos de Língua 
e Cultura Portuguesas, reali-
zou-se a cerimónia da en-
trega de cerca de duas cen-
tenas de livros variados à 
escola: da literatura para os 
mais jovens e para os mais 
crescidos até alguns clássi-
cos da Literatura Portuguesa 
contemporânea. Esta ceri-
mónia simbólica, que pre-
tendia lançar a fase de dis-
tribuição dos cerca de nove 
mil exemplares recolhidos 
em Portugal, contou com a 
presença de Sua Excelência 

o Embaixador de Portugal 
em Londres, João de Vallera, 
do Diretor do Millennium 
BCP em Londres, José Mar-
cos, e do representante da  
Karingana, António Almeida. 
Com o objetivo de celebrar a 
entrega dos livros às biblio-
tecas das escolas partici-
pantes, a cerimónia decor-
reu na escola Lilian Baylis e 
foi aberta pelo Diretor da 
Escola, Gary Philips, na pre-
sença de inúmeros pais e 
alunos que acarinharam a 
iniciativa. Os presentes re-
conheceram o interesse da 
mesma para todos os alunos 
que frequentam as diferen-
tes escolas no Reino Unido. 
Comum aos discursos dos 
intervenientes está também 
a satisfação de poder cola-
borar com a missão de di-
vulgar a Língua Portuguesa 
no estrangeiro e de permitir 
um maior e melhor acesso à 
Língua e Cultura Portugue-
sas à comunidade portu-
guesa no Reino Unido. 

No seu discurso, o Senhor 
Embaixador enalteceu o es-
forço dos intervenientes 
neste processo, incluindo a 
empresa ‘Varina’ que, im-
buída da nobreza da iniciati-
va, acedeu a proceder gra-
tuitamente à distribuição 
dos livros pelas escolas par-
ticipantes. 
Os presentes deixaram o lo-
cal no final do evento, sen-
tindo Portugal um pouco 
mais perto. 
A Coordenação do Ensino 
de Português em Londres, 
consciente da mais-valia 
para o desenvolvimento 
pessoal e social dos alunos 
que passarão a ter um mais 
rico e fácil acesso a obras 
portuguesas escritas em 
Português, estabeleceu dili-
gentemente os contactos 
com as escolas e associa-
ções. Procedeu ainda à se-
leção das obras disponíveis 
à faixa etária do público de 
cada instituição, preparando 
a sua posterior expedição.
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Apresentamos o discurso de 
Sua Excelência o Embaixador de 
Portugal em Londres, proferido 
na entrega de livros à escolarLi-
lian Baylis. A primeira parte des-
te discurso foi feita em ingles, 
por se dirigir ao director da es-
colar. O restante discurso foi 
proferido em português, desti-
nado a todos os pais, alunos, 
professores e outros convidados 
presentes.

Firstly, I would like to thank the 
Head Teacher of Lilian Baylis 
Technology School, Mr. Gary 
Philips, for the school’s  hospital-
ity and for hosting this  event per-
sonally. And, of course, to con-
gratulate him for the remarkable 
achievement reached in the last 
3 years, Lilian Baylis  having been 
distinguished as  one of the 100 
most improved schools  in  Eng-
land for GCSEs results. 
The School was  also recognised 
by the Ofsted for the creation of 
a cohesive and welcoming 
community for students  of differ-
ent nationalities  – and we can 
witness  how justified this  reward 
was. 
I would also like to stress  that we 
take this  ceremony as  a token of 
the contribution this  school has 
been giving to the integration of 
Portuguese students  in Lambeth, 
an area where the Portuguese 
community has  continuously 
been so significant. And, on the 
opposite direction, to congratu-
late the School for a vision that 
will yiedl its  own rewards: for in-
vesting in  the Portuguese lan-
guage – a language with growing 
visibility and relevance as  an in-

ternational language and a lan-
guage of culture, business  and 
science – brings  added value to 
the students’ curriculum but also 
constitutes a positive asset for 
the school’s  educational provi-
sion anf for the school status  in 
the London area. 
Allow me now to pursue my 
presentation in Portuguese:
Neste ano letivo, há 258 alunos 
a estudar nesta escola, tanto em 
regime integrado como em after 
school. Destes, 120 alunos são 
da escola. Os restantes 138 vêm 
de escolas do sul de Londres. O 
professor José Gomes dá aulas 
nesta escola, em resultado de 
um acordo assinado entre a CE-
PE e o Diretor. Tem aulas em re-
gime integrado e em after school 
e trabalha em estreita  coopera-
ção com o staff da escola. 
A LBTS recebe também alunos 
de outras escolas da zona, tanto 
secundárias como primárias. Os 
professores José Gomes, Susa-
na Rente e Ana Fonseca dão 
aulas a 258 alunos de ensino 
secundário e primário em after 
school e ao sábado de manhã. A 
todos eles, o nosso reconheci-
mento pela sua competência e 
dedicação. Há vários anos que a 
escola coopera com a CEPE e 
recebe alunos de Lambeth nas 
suas instalações. Este é o pri-
meiro ano em que há também 
ensino integrado.
A oferta de 6000 livros a 30 es-
colas que acolhem as aulas de 
Português no Reino Unido faz 
parte do acordo entre a Coorde-
nação de Ensino e as escolas, 
para promover a aprendizagem 
da língua portuguesa como lín-
gua de herança, mas também 
como língua estrangeira por to-

dos os alunos que, indepen-
dentemente da sua nacionalida-
de, querem aprender português 
como uma das línguas mais fa-
ladas no mundo e uma língua de 
futuro profissional.
Para que esta oferta fosse pos-
sível, foi decisivo o papel da 
ONG Karingana e do banco Mil-
lennium BCP, aqui representados 
pelos seus diretores respetiva-
mente, Dr. António Gouveia e  
Dr. José Marcos. O Sr. Viriato 
Campos, importador Português, 
ofereceu o serviço de distribui-
ção dos livros pelas escolas do 
Reino Unido. Todos eles mere-
cem o nosso aplauso, grato dos 
alunos e pais e o reconhecimen-

to da comunidade portuguesa 
em Londres. 
Os livros de literatura infantil e 
juvenil que estão a ser ofereci-
dos às bibliotecas das escolas 
possibilitarão aos alunos a leitu-
ra na sua língua. A literatura é 
outra forma de se encontrarem 
com a  língua e a cultura portu-
guesas, já não só em contexto 
formal de aprendizagem, mas 
também através da leitura como 
via de enriquecimento pessoal e 
como puro prazer.
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Numa tentativa de compreender o 
impacto do evento na comunidade 
educativa da Lilian Baylis, o profes-
sor José Pedro Gomes acedeu pron-
tamente a recolher depoimentos do 
diretor da escola, dos professores de 
Português que nela trabalham e de 
alguns alunos. A todos foi colocada 
a mesma questão, relacionada com 
a importância de existirem agora, na 
escola, acesso a um número consi-
derável de obras  em Língua Portu-
guesa. Transcrevem-se, de seguida, 
os respetivos depoimentos.

Pela voz do Diretor da Escola
Gary Phillips – Diretor da  LBTS
“The recent donation of Portuguese 
books to our School will enhance our 
support for our Portuguese speaking 
students.
It is vital that our Portuguese stu-
dents  celebrate their language and 
culture and with a significant number 
of Portuguese books we are able to 
do so”.

Pela voz dos professores:
Ana Fonseca
Professora de Português na LBTS
“Na era da televisão, DVD, compu-
tador, internet e jogos eletrónicos, é 
preciso cada vez mais incentivar as 
nossas crianças e jovens para a lei-
tura. A falta de hábitos de leitura faz 
com que as  nossas crianças e jo-
vens  escrevam mal, encontrem difi-
culdades na redação e interpretação 
de texto e possuam pouco senso 
crítico diante das informações que 
recebem. Se os  hábitos de leitura 
forem cultivados desde a mais tenra 
idade, a leitura pode ser uma exce-
lente maneira de trabalhar vocabulá-
rio, imaginação, criatividade, escrita 
e sensibilidade. 
A Coordenação/Embaixada de Por-
tugal, ao disponibilizar estes livros, 

está a ajudar a escola a incentivar os 
alunos para a leitura em português, 
contribuindo para o enriquecimento 
destes jovens, algo que seria com-
plicado de outra forma”. 

José Sousa Gomes
Professor de Português na LBTS
“O confronto com textos e autores 
de expressão portuguesa no espaço 

da biblioteca desta escola, onde o 
número de falantes do português é 
muito relevante, surge como sendo 
manifestamente importante, deven-
do ser entendido como mais um re-
curso para o desenvolvimento das 
competências linguísticas  dos  alu-
nos numa primeira instância. 
Visto que os  livros atribuídos são de 
natureza diversa e possíveis  de utili-
zar em diferentes  faixas etárias e 
níveis  de língua, espera-se que atra-
vés da leitura os alunos  sejam moti-
vados  para a criatividade e originali-
dade na sua produção oral e escrita, 
bem como que contribua para a 
formação do seu espírito crítico e, 
em alguns casos, desperte para a 
dimensão estética da língua. Gosta-
ria de salientar também que é atra-
vés da leitura em meio escolar que 
os  alunos  encontram a estruturação 
necessária para acederem, de forma 
pertinente, à informação em sentido 
lato na idade adulta. 
Enquanto professor de português  no 
estrangeiro, congratulo todos os in-
tervenientes neste projeto tornado 
realidade”.

Susana Rente
Professora de Português na LBTS
“A leitura  na infância é importante 
para formar adultos leitores, com 
mais  facilidade para escrever e co-
municar. Ter acesso aos livros é fun-

damental para fomentar o gosto pela 
leitura. 
Os livros  abrem “janelas” na mente 
de quem lê e despertam a criativida-
de e a capacidade de sonhar, con-
cretizar e aprender.
Ter nas bibliotecas das  escolas In-
glesas um cantinho dedicado à lín-
gua e cultura portuguesa é motivo 
de orgulho para todos aqueles  que 
se dedicam à divulgação e promo-
ção da aprendizagem da língua e 
cultura portuguesa. 
Para muitas  das crianças com quem 
trabalhamos  esta é uma oportunida-
de única de contacto com livros  em 
português  e será, com certeza, uma 
forma de enriquecimento cultural e 
de promoção da sua autonomia en-
quanto leitores”.

Pela voz dos alunos:
Carolina Rosa – Aluna na LBTS

“É importante ter livros portugueses 
na nossa biblioteca, porque quando 
temos alunos novos que não falam 
inglês, podem ter uma oportunidade 
de ler tal como os outros”.

Lénia Martins - Aluna da LBTS
“A existência de livros portugueses 
na nossa biblioteca é importante 
para nos  envolver na língua e para 
mostrar à escola que temos orgulho 
em ser portugueses”.

Tânia Mendes – Aluna  da LBTS
“A presença de livros portugueses 
na biblioteca faz uma grande dife-
rença, porque há muitos alunos  que 
gostam de ler livros  portugueses 
para poderem melhorar a sua língua 
materna e também há muitos alunos 
que estão a aprender uma nova lín-
gua e querem ler livros portugue-
ses”.
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Ler em Português, 
em todas as idades 
e a todas as vozes

Sugestões por
Prof. Doutora Ana Margarida Ramos, 
Universidade de Aveiro

Sinopses por Teresa Dangerfield
As sugestões de leitura que apresentamos 
sāo de obras para várias idades e níveis de 
proficiência linguística. Sozinhos ou em famí-
lia, que a leitura seja ao  gosto de cada um. 

LIVROS INFANTIS

A Casa do João

João Manuel Ribeiro e ilustrações de João 
Vaz de Carvalho (2009), Trinta Por Uma Linha

A Casa do João é um livro com doze poemas 
inspirados na 
lengalenga com 
o mesmo título. 
N e s t a c a s a 
mora a família 
do João, «tão 
d i fe rente nos 
seus modos», 
mas também ali 
moram a bruxa 
Mafalda, o cão 
Migalha, o rato, 
ratinho ratão e o 
gato, gatinho, gatão, o poeta a ladrar à lua, a 
arca do banzé e outros habitantes, reais e 
imaginários, que ganham vida através das  
imagens de João Vaz de Carvalho e dos ver-
sos de João Manuel Ribeiro.

Histórias às Cores

António Mota e ilustrações de Paulo Galindro 
(2012), Gailivro

São oito histórias de António Mota que, em 
conjunto com as ilustrações de Paulo Galin-
dro, nos envolvem num imaginário maravilho-
so infantil. Nele vamos encontrar uma caixa 
que nunca se abrirá, um gato e um cão quezi-
lentos, uma menina indecisa, o melhor doce 
do mundo, uma pescaria sem peixes, uma 
cereja transformada em árvore, uma floresta 
de livros e o medo do que não existe.

Como Tu

Ana Luísa Amaral e ilustrações de Elsa Navar-
ro (2012), QuidNovi

Trata-se de um livro de poesia, acompanhado 
por um CD áudio (com música de António Pi-
nho Vargas), que pode ser usado como um 
importante instrumento por pais, educadores 
e professores, para trabalhar temáticas como 
a sexualidade, o civismo e o ambiente. 
Fala-nos do amor, das diferenças e da noção 
dos limites, do crescimento, das transforma-
ções, do respeito, da vida comum a todos os 
seres vivos, e também dos espaços que va-
mos habitando e do sentido de cuidar, prote-
ger, guardar, porque neste mundo é o sentir 
que junta todos.
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Veja mais em: 
http://www.youtube.com/watch?v=TQ6LkhOPvfg

Pequeno Livro das Coisas

João Pedro Mésseder e ilustrações de Ra-
chel Caiano (2012), Caminho

Este livro de poemas fala-nos de coisas que 
não só objetos que se prestam a ser descri-
tos. Os objetos, as coisas, assumem, no li-
vro, as circunstâncias do seu uso e são tam-
bém o seu próprio nome, mostrando, de uma 
forma simples, que nada é aquilo que sim-
plesmente parece à superfície.

«As coisas não passam de coisas? Ou são 
coisas e alguma coisa mais? (…) Este livro 
convida a ver cada coisa com olhos de ver, 
ou a escutar a sua voz com ouvidos de ou-
vir.».

O rapaz que gostava de aves

Isabel Minhós Martins e ilustrações de Ber-
nardo Carvalho (2012), Planeta Tangerina

Este livro mostra como neste planeta tudo 
está ligado: pessoas, aves, lagartixas, flores-
tas, rios, a chuva ou o sol.
Ricardo é um menino que toma a sério os 
problemas do planeta em que vive: as flores-
tas que estão a desaparecer, os oceanos po-
luídos, os problemas com a água e a energia, 
as centenas de espécies em vias de extin-
ção... até ao dia em que, de tanto ver que 
muitas pessoas à sua volta parecem viver 
sem a mínima preocupação, desiste:

«Mandou a reciclagem às urtigas. Passou a 
tomar banhos de imersão. Esquecia-se de 
desligar os interruptores. Fazia fitas para an-
dar a pé e de bicicleta. Queria lá saber das 
florestas ameaçadas ou das espécies em 
vias de extinção...!».

Mas, ao dar um passeio pelo campo, tudo irá 
mudar. Avista um guarda-rios em pleno voo 
que o faz pensar e querer saber mais. E volta 
a preocupar-se, mas desta vez de forma 
mais salutar.

http://www.youtube.com/watch?v=TQ6LkhOPvfg
http://www.youtube.com/watch?v=TQ6LkhOPvfg


RECURSOS

Para não quebrar o Encanto, 
Os Direitos da Criança

Vergílio Alberto Vieira e ilustrações de Rita 
Oliveira Dias (2007) , Caminho

Vergílio Alberto Vieira dedica este livro aos 
direitos da criança, numa série de poemas 
que constituem uma espécie de manifesto 
que apela a uma cultura mais solidária para 
com a infância, dando conta das fragilidades 
da criança, de desigualdades e de situações 
insustentáveis do ponto de vista dos direitos 
humanos.
O livro inclui o texto integral da Declaração 
dos Direitos da Criança.

LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS

D. Maria II, Tudo por um Reino

Isabel Stilwell (2012), A Esfera dos Livros

Esta é a história de uma rainha que fez tudo 
pelo seu reino. Maria da Glória Joana Carlota 
Leopoldina da Cruz Francisca Xavier de Paula 
Isidora Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de 
Bragança, conhecida como D. Maria II de 
Portugal,  foi rainha com apenas 7 anos, de-

pois da abdicação do seu pai, D. Pedro IV de 
Portugal e D. Pedro I do Brasil.

A sua infância foi vivida no Brasil, na compa-
nhia dos seus irmãos e da sua adorada mãe, 
D. Leopoldina. Em 1828 parte rumo a Viena 
para ser educada na corte dos avós, deixan-
do para trás a sua mãe sepultada. Traída pelo 
seu tio D. Miguel, que se declara rei de Por-
tugal, e a quem estava prometida em casa-
mento, D. Maria vai para Londres onde co-
nhece Vitória, futura rainha da Inglaterra, de 
quem ficará grande amiga. Aos 15 anos, finda 
a guerra civil, D. Maria vai pela primeira vez 
para Portugal. Vem a casar-se com Augusto 
de Beauharnais que um ano depois morre de 
difteria e por fim encontra a felicidade  junto 
de D. Fernando de Saxo-Coburgo-Gotha, pai 
dos seus onze filhos, quatro  dos quais mor-
reram  à nascença. 
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Compreensão da Leitura
Nível de competência: A2 – Ensino Básico 
Professores Vanda Araújo e Carlos Xastre
1. Comente a seguinte gravura. O que lhe sugere?

Imagem de http://blogsergiofreire.wordpress.com/2011/03/31/solidariedade/ 

2. Leia a definição de solidariedade do dicionário online. 
solidariedade 
nome feminino 
1. qualidade de solidário
2. sentimento que leva a prestar auxílio a alguém
3. responsabilidade recíproca entre elementos de um grupo social, profissional, institucional ou 
de uma comunidade
4. adesão ou apoio a uma causa, a um movimento ou a um princípio
5. sentimento de partilha do sofrimento alheio

(De solidário+-idade)
Solidariedade In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-02-01].
Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/solidariedade>)

2.1 Escolha a definição que melhor se adapta ao seu ponto de vista acerca da solidariedade, 
ou ser solidário.

http://blogsergiofreire.wordpress.com/2011/03/31/solidariedade/
http://blogsergiofreire.wordpress.com/2011/03/31/solidariedade/
http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/solidariedade
http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/solidariedade
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
3. Leia os seguintes textos 

	
3.1 Depois da leitura dos textos coloque um X na opção correta.

Solidariedade/ser solidário é… Maria Rita Rui Yasmine Jessica

Comprar o lanche a um amigo.
Ter respeito para com os outros.

Acabar com a pobreza.

Estar preocupado com as pessoas que vivem 
nos países africanos…

É ficar uma pessoa melhor.

Dar mais atenção às pessoas que não têm 
dinheiro.
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Responda ao questionário  imaginando-se nas seguintes situações:

A. Apercebe-se de que um colega seu nunca traz lanche. Que faz?
1. Partilha o seu lanche.
2. De vez em quando oferece alguma coisa ao colega.
3. Não faz nada porque tem sempre muita fome.

B. Tem brinquedos por todo o lado. Nem sabe o que lhes há-de fazer.
1. Arruma-os numa caixa e guarda-a no sótão.
2. Escolhe aqueles com que não  brinca e oferece-os aos colegas.
3. Mostra-os  aos seus colegas e deixa-os escolher.

C. Vê um cartaz com um menino triste e lê “ Salva uma vida por uma libra”. Em que pensa?
1. Estou atrasado para ir para a escola.
2. Tenho vontade de ajudar mas não faço nada.
3. Vou ao mealheiro e dou algum dinheiro aos meus pais para enviar.

D. Um colega tem dificuldades na escola. O que faz?
1. Tenta ajudar sempre que pode.
2. Tem pena dele, detestava estar na mesma situação.
3. Faz os seus trabalhos sem se preocupar com ele. 

E. Está muito frio e vê alguém na rua desabrigado.
1. Passa, finge que não vê e não pensa mais nisso.
2. Vai a casa buscar um cobertor ou um casaco ainda em bom estado que já  ninguém usa.
3. Hesita se há-de ou não ajudar. 

F. Vê uma pessoa idosa que não tem lugar sentada no autocarro ou no metro. O que faz?
1. Levanta-se imediatamente e oferece o seu lugar.
2. Como vai sair na próxima paragem espera um pouco e só mais tarde é que oferece o lugar..
3. Fica à espera que outra pessoa lhe ofereça o lugar.

A B C D E F
1. 10 0 0 10 0 10
2. 5 5 5 5 10 5
3. 0 10 10 0 5 0
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Some agora os pontos e verifique se é muito, pouco ou nada solidário.

1-19 Você é pouco ou nada solidário. Deve começar a pensar um pouco mais nos outros. 

20-39Você está no caminho certo, mas ainda pode fazer mais pelos outros. 

+ 40  Parabéns! Você é solidário. Está atento aos outros e procura ajudar sempre que pode. 
Continue, pois o mundo em que vivemos precisa de mais pessoas assim.
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Nível de competência B1
Professora: Teresa Dangerfield

Atividade baseada num excerto da história  Ynari, A Menina das cinco tranças, de OndjaKi.

Excerto (páginas 39 e 40)
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Oralidade

Exploração oral das imagens

a. Identificar o que vêem em cada uma das imagens:
b. Comparar as imagens – semelhanças e diferenças;
c. Formular hipótese para justificar as diferenças;

Apresentação do texto
Explorar a frase : Para mim, a palavra ‘’despedida’’ tem muito da palavra ‘’encontro’’ e um bo-
cadinho também da palavra ‘’saudade’’.

Leitura
. Leitura silenciosa do texto e identificação do léxico desconhecido.
. Explicação do léxico identificado ou pesquisa no dicionário.
. Explicar o motivo pelo qual na aldeia da menina já deviam ‘’estar preocupados’’.
. Por que razão queria a menina que a palavra ‘’guerra’’ fosse destruída?
. Explicar por que razão o coração de Ynari ‘’... é pequenino e ... é tão grande’’.
. Será que os sentimentos estão no coração?

Escrita
a. ´’Ynari, a menina sem tranças, e o homem pequeno voltaram a sentar-se no mesmo sítio de 
sempre, onde, pela primeira vez se tinham encontrado’’.
    Escrever um texto descrevendo esse local.

b. Escrever um texto sobre o que pensam ser o segredo da menina.

c. A menina desejava que a palavra ‘’guerra’’ fosse destruída. Expressar concordância ou
    discordância relativamente a este desejo, justificando a opinião.
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Interculturalidade
As  palavras podem ter significados diferentes para as pessoas. Por exemplo, para quem teve 
de abandonar a sua casa e a sua terra, ‘’despedida’ é, por vezes, uma palavra dolorosa. Toda-
via o bom acolhimento, o carinho e a solidariedade daqueles que o recebem podem minorar o 
sofrimento.

Pedir aos alunos para escreverem uma frase sobre o que representa para eles a palavra ‘’des-
pedida’’.

Em Timor Leste diz-se ‘’Quem parte saudades leva, quem fica saudades tem.’’
a) Procurar expressões em que se fala de despedida.
b) Identificar expressões semelhantes nas línguas dos alunos.

Adaptado de:
GOUVEIA, Adelina (et al.), Atividades a partir da obra Ynari, a menina das cinco tranças, 
Aprendizagens Interculturais, Secção II –Para os alunos mais velhos.

Disponível em:
http://www.iltec.pt, Brochura – 4 – Secção II – atividade 2

http://www.iltec.pt
http://www.iltec.pt
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