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P. 20-21Um encontro qUe PartilhoU vivências e exPeriências dos docentes de PortUgUês no País helvético

A 24 e 25 de março, a Haute Ecole Pédagogique-BEJUNE (HEP-Bejune), em Biel/Bienne, recebeu a II Jornada EPE realizada 
na Suíça. Organizada pela Coordenação de Ensino Português naquele país, deu ‘voz’ aos docentes de língua portuguesa. Os 74 
professores presentes puderam apresentar testemunhos das suas vivências profissionais, das suas práticas de ensino e do modo 
como “(re)constroem o seu saber prático”, como sublinhou Lurdes Gonçalves, coordenadora do EPE no país helvético.

Jogos, leitUras dinâmicas, o aPelo à 
imaginação...

P. 22

II Jornada EPE-Suíça deu voz aos docentes de português

Na Suíça há projetos 
que desenvolvem 
competências 
e estimulam o 
interesse pelo 
português
São mais uma ferramenta usada pelos 
professores de português naquele país. 
E motivam tanto os alunos como os 
docentes...

Pósteres ilustraram a enorme variedade 
de atividades de professores e alunos

chamaram a atenção de todos P. 21
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Um encontro qUe PartilhoU vivências e exPeriências dos docentes de PortUgUês no País helvético

A 24 e 25 de março, a Haute Ecole Pédagogique-BEJUNE (HEP-BEJUNE), em Biel/Bienne, recebeu a II Jornada EPE realizada na Suíça. Organizada pela Coordenação de Ensino Português 
naquele país, deu ‘voz’ aos docentes de língua portuguesa. Os 74 professores presentes puderam apresentar testemunhos das suas vivências profissionais, das suas práticas de ensino e do 
modo como “(re)constroem o seu saber prático”, como sublinhou Lurdes Gonçalves, coordenadora do EPE no país helvético.

II Jornada EPE-Suíça escutou e deu voz aos professores de português

A Jornada EPE-Suíça “permite reunir o corpo docente de toda a Suíça. 
Contamos com a participação de 74 dos 80 professores do EPE-Suíça, 
o que equivale a uma percentagem de 92,5% (...) Para além das três 
conferências plenárias (...) o programa da II Jornada EPE-Suíça incluiu 
um total de 12 workshops, cinco apresentações de projetos e nove 
pósteres”, revela Lurdes Gonçalves

A 24 e 25 de março, a Haute Ecole Pé-
dagogique-BEJUNE (HEP-Bejune), em Biel/
Bienne, recebeu a II Jornada EPE (Ensino 
Português no Estrangeiro) realizada na Suí-
ça. A sessão de abertura contou com a pre-
sença do Embaixador de Portugal na Suíça, 
Paulo Tiago Fernandes Jerónimo da Silva, 
de Vera Palma, Chefe da Divisão do Ensino 
Português no Estrangeiro, Camões, I.P., de 
Régine Roulet, responsável pela Formação 
Contínua na HEP-Bejune, de Ariane Tonon, 
responsável pela Formação Pós-graduada e 
de Lurdes Gonçalves, coordenadora do En-
sino Português na Suíça.
Organizada pela da Coordenação do EPE-
-Suíça, esta segunda edição aconteceu três 
anos após a primeira e manteve o objetivo 
que esteve na génese da sua criação: “pro-
porcionar um espaço de encontro, partilha, 
análise e discussão de experiências pedagó-
gicas, ao corpo docente EPE naquele país, 
promovendo a construção de conhecimento 
profissional específico e contextualizado”, 
refere a coordenadora do EPE. Foram dois 
dias a dar ‘voz’ aos professores de língua 
portuguesa. 
Estes puderam apresentar testemunhos 
das suas vivências profissionais, das suas 
práticas de ensino e do modo como “(re)
constroem o seu saber prático”, diz ainda 
Lurdes Gonçalves. Recorde-se que no en-
carte Camões I.P. de março, a coordenado-
ra apontava a visibilidade do trabalho rea-
lizado no EPE-Suíça, a aposta na formação 
de professores e o desenvolvimento de um 
trabalho de maior proximidade, apoio e mo-
nitorização do trabalho dos docentes, como 
os três eixos de ação da coordenação do 
ensino no país helvético para este ano. 

dois dias, 74 Professores
Um dos fatores que evidenciam a importân-
cia deste evento está no facto de permitir 
reunir o corpo docente de toda a Suíça, país 
onde a possibilidade dos docentes de portu-
guês se juntarem na sala de professores das 
escolas é muito diminuta ou praticamente 
impossível, como revela a coordenadora. 
Lurdes Gonçalves explica que a dispersão 
é uma das características do corpo docen-
te do EPE no país, já que a maioria dos 
professores trabalha em escolas diferentes, 
cada dia da semana. 
A Jornada EPE 2017 contou, assim, com 
a participação de 74 dos 80 professores 
do EPE-Suíça, “o que equivale a uma per-
centagem de 92,5%”, como sublinha a co-
ordenadora que aponta ainda um segundo 
motivo para a sua importância: aquele é 
um espaço de formação quase inteiramente 
dinamizado pelos professores. Este ano, 31 
professores intervieram ativamente, através 
da realização de workshops, a apresenta-
ção de projetos nos quais participam e a 
exposição de pósteres sobre as suas ativi-

dades com os alunos. 
Para além das três conferências plenárias, 
o programa incluiu 12 workshops, cinco 
apresentações de projetos e a mostra de 
nove pósteres. 
“Todos os professores do EPE-Suíça rece-
beram um convite para apresentarem pós-
teres, workshops ou projetos. Dado que 
conheço o trabalho de cada um, sabia que 
havia muito potencial. Alguns docentes 
responderam de imediato e outros foram 
contactados por mim, no sentido de os en-
corajar a apresentar o seu trabalho. Tinham 
que apresentar um pequeno resumo do que 
se propunham fazer, não só para poder 
elaborar o programa e o livro de resumos, 
mas também para assegurar a qualidade da 
participação”, revela Lurdes Gonçalves que 
apoiou os professores em todo o processo 
de preparação. “Foi um trabalho colabora-
tivo muito profícuo”, assume, lembrando 
que a II Jornada EPE-Suíça “consubstan-
ciou um espaço formativo dos professores, 
para os professores, e construído pelos pro-
fessores”. 

WorkshoPs: Um esPaço de diálogo
Nas palavras de Lurdes Gonçalves, os 
workshops estiveram no “âmago” da II Jor-
nada, já que foram dinamizados pelos pró-
prios docentes para os colegas. 
“Foi este o espaço do diálogo profissional 
por excelência, dado que em grupos mais 
pequenos - cerca de 20 pessoas - houve a 
possibilidade de apresentar o trabalho efe-
tuado aos colegas e de o debater”, expli-
cou. Pelos títulos percebe-se a pluralidade 
das atividades realizadas e a qualidade do 
trabalho dos docentes: ‘O Ensino da Leitu-
ra’ (Henrique Estevinho); ‘O Manual Lado 
a Lado na Sala de Aula’ (Helena Freitas); 
‘Desenvolver a Oralidade’ (Cristina Reis); 
‘O Trava Línguas e Leitura Proficiente’ (Bár-
bara Almeida); ‘Jogo da Glória.pt’ (Paula 
Rodrigues); ‘Práticas para uma Educação 
Intercultural’ (Elisabete Moreira); ‘Ensino 
Especial e Dislexia’ (Paula Santos); ‘Traba-
lhar com Meios Digitais’ (David Azevedo); 
‘Visitas de Estudo’ (Fátima Brites); ‘A Tra-

dução na Aula de Português’ (Cecília Froi-
devaux & José Coelho); ‘As Artes Performa-
tivas e o Ensino da Língua’ (Sónia Melo); 
‘Explorar os Sentidos nas Aulas de Língua 
de Herança’ (Cristina Vaz). Outra atração 
da Jornada deste ano foram os pósteres 
apresentados (ler notícia na página 21), 

que ilustram as diversas atividades e pro-
jetos realizados pelos professores do EPE 
na Suíça. 

motivar, edUcar, discUtir 
caminhos…
… pode dizer-se que estas três questões 
centraram as conferências realizadas nos 
dois dias.
A primeira, apresentada por Régine Roulet, 
responsável pelos projetos no domínio das 
línguas, da interculturalidade e das ciências 
da educação na Haute Ecole Pédagogique-
-BEJUNE, centrou-se na chamada ‘aborda-
gem accional’ (approche actionnelle), um 
método de formação “que privilegie o aluno 
como construtor do seu conhecimento e o 
motive e desafie para essa construção”, ex-
plicou Lurdes Gonçalves. 
A responsável do EPE diz que naquele país 
“é necessário implementar na sala de aula 
uma abordagem ativa”, já que, como se re-
fere no documento de resumo da Jornada, 
acerta desta conferência, a mobilidade e a 
imigração alteram constantemente o ’ros-
to’ das aulas, tornaram o multiculturalismo 
num facto consumado e fizeram do mono-
linguismo uma exceção entre os estudantes 
na Suíça.
A segunda, apresentada por Pedro Mendes, 
teve como tema ‘Ser e Saber - Relações 
entre Psicologia e Educação’ e centrou-se 
na questão do trabalho de interação e de 

relação com o outro. “No contexto do EPE 
os docentes não se relacionam apenas com 
os alunos, mas também com os encarrega-
dos de educação e com todas as entidades 
educativas suíças e esta faceta do ensino, 
podendo parecer simples, não é fácil na 
verdade”, sublinha Lurdes Gonçalves. Nes-

se sentido, defende que a abordagem das 
relações entre a psicologia e a educação 
é uma temática muito importante. “Como 
muitas vezes é referido, os docentes EPE 
são os embaixadores informais de Portu-
gal e da língua portuguesa que estão ex-
postos no dia a dia a toda a comunidade 
portuguesa, e as representações que se vão 
construindo e reconstruindo em relação ao 
estado português e ao país, em geral, mui-
to dependem da forma como se relacionam 
com todos à sua volta. Esta é uma dimen-
são que muitas vezes é descurada e que 
merece mais atenção e valorização”, alerta 
a coordenadora do EPE-Suíça.
A terceira e útima conferência foi dedica-
da à literatura. ‘Ler a Vida - Discutir Ca-
minhos’, apresentada pela professora Na-
zaré Torrão, da Universidade de Genebra, 
centrou-se no facto de que a literatura é em 
si um ato de comunicação. A docente uni-
versitária alertou que incutir aos jovens o 
gosto da leitura “é determinante para a sua 
formação enquanto indivíduos conscientes 
e socialmente ativos”. Mas também defen-
deu que esse propósito será mais fácil se 
forem indicados aos jovens, “textos que re-
flitam problemas contemporâneos”, que os 
levem a refletir e a tornarem-se intervento-
res conscientes na ‘coisa pública’. 

os ProJetos como comPlemento 
ao ensino
Pode dizer-se que um dos pontos altos da 
Jornada EPE-Suíça foi a apresentação de 
cinco dos vários projetos que são dinami-
zados pelos professores em várias escolas, 
destinados a públicos estudantis diversos. 
Álvaro Oliveira e Amélia Pessoa falaram 
sobre as ‘Olimpíadas de Língua Portugue-
sa’, que se realizam desde 2006, numa 
iniciativa da Associação Cultural de Expres-
são Portuguesa, e com maior expressão na 
área consular de Genebra. Este concurso 
contempla as modalidades de ditado e de-
clamação e atinge quatro categorias etárias 
e, no seu âmbito, realiza-se ainda uma ex-
posição de trabalhos dos alunos dos cursos 
de português.
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Um encontro qUe PartilhoU vivências e exPeriências dos docentes de PortUgUês no País helvético

A 24 e 25 de março, a Haute Ecole Pédagogique-BEJUNE (HEP-BEJUNE), em Biel/Bienne, recebeu a II Jornada EPE realizada na Suíça. Organizada pela Coordenação de Ensino Português 
naquele país, deu ‘voz’ aos docentes de língua portuguesa. Os 74 professores presentes puderam apresentar testemunhos das suas vivências profissionais, das suas práticas de ensino e do 
modo como “(re)constroem o seu saber prático”, como sublinhou Lurdes Gonçalves, coordenadora do EPE no país helvético.

II Jornada EPE-Suíça escutou e deu voz aos professores de português

“A II Jornada EPE-Suíça consubstanciou um espaço formativo dos 
professores, para os professores, e construído pelos professores. (...) 
não é a primeira vez que o afirmo, quanto mais conheço o trabalho dos 
docentes EPE, mais o admiro, porque é fruto de uma elevada dedicação 
e empenho diário”. elogia a coordenadora do EPE-Suíça

Outro projeto apresentado foi o ‘Festival 
das Línguas’, desenvolvido anualmente em 
várias escolas de cinco regiões do Cantão 
Ticino. Ao longo de duas semanas, alunos 
do 9º ano de escolaridade têm contacto 
com as diferentes línguas, através da rea-
lização de ateliers de música, teatro, jogos, 
literatura e artes várias. 
A cada ano, o festival tem uma língua 
convidada e, para alegria dos professores 
do EPE, em 2017 essa distinção coube à 
língua portuguesa. Na apresentação deste 
projeto junto do público da II Jornada, a 
professora Rute Venâncio revelou que para 
o atelier de português elaborou uma ativi-
dade com duração de 70 minutos composta 
por diversos jogos de mesa - como dominó, 
jogo da memória, entre outros - cada um 
deles com um tema diferente, mas todos 
relacionados com Portugal. 
Apresentado também no primeiro dia do 
evento, o projeto ‘Colaboração Ensino Re-
gular & Ensino Língua de Herança’ é um 
dos mais recentes do EPE na Suíça, estan-
do ainda em fase de apreciação pela Con-
federação Helvética para, caso seja apro-

vado, ser implementado no ano letivo de 
2017/2018. Surgiu da colaboração com a 
Haute Ecole Pédagogique-BEJUNE, no âm-
bito da formação contínua de professores. 
Centra-se na realização de aulas em Tan-
dem (quando duas pessoas se juntam para 
praticar línguas), uma abordagem intercul-
tural capaz de enriquecer a integração dos 
alunos lusodescendentes. 
‘Filosofia para Crianças e Jovens’ é outro 
dos mais recentes projetos do EPE-Suíça 
e nasceu de um contacto de colaboração 
voluntária feito por Tomé Sousa, licencia-
do em Filosofia e atualmente a completar 
o seu doutoramento em Ciência Política na 
Universidade de Genebra. Pretende desen-
volver as competências reflexivas e espírito 
crítico dos alunos de uma forma mais deta-

lhada e conta com o apoio dos docentes da 
área consular de Genebra. “O projeto decor-
re até final deste ano letivo e o ‘feedback’ 
por parte de todos os envolvidos tem sido 
muito positivo”, revela Lurdes Gonçalves.
O quinto projeto apresentado durante a Jor-
nada é também o mais antigo. Coordenado 
por Cristina Pereira, e dinamizado poe cinco 
docentes da rede EPE no país helvético, ‘A 
Diversidade Linguística no Projeto DIP-Por-
tugal’, é fruto de uma colaboração entre o 
DIP (Département d’Instruction Publique) e 
o Consulado de Portugal em Genebra. 
“Foi criado em virtude de uma grande per-
centagem de alunos de origem portuguesa, 
residentes no cantão de Genebra, ser enca-
minhada para turmas de efetivos reduzidos 
ou para escolas de ensino especial”, expli-
ca Lurdes Gonçalves. Traduz-se assim em 
aulas de apoio, em português, ministradas 
pelos docentes Anabela Morgado, Arlete 
Rodrigues, Cristina Fonseca, Helena Guer-
reiro e Paula Queiroz Bernardino em sete 
agrupamentos escolares situados em zonas 
com um número elevado de alunos portu-
gueses. “O objetivo é melhorar as compe-

tências dos alunos, em português, fazen-
do referência ao francês, para que o aluno 
desenvolva capacidades nas duas línguas”, 
explica ainda a coordenadora do EPE. 
Para a coordenadora do EPE na Suíça, ao 
fim de dois dias de intensas atividades, 
ficou a convicção de dever cumprido e a 
certeza “de um trabalho em equipa que 
resultou bem”. “Estamos de parabéns. O 
professor EPE é um profissional também 
da relação, e por isso as pessoas fazem a 
diferença”, sublinhou Lurdes Gonçalves. 
Foi a estes docentes que deixou  um “obri-
gado” especial: “não é a primeira vez que 
o afirmo, quanto mais conheço o trabalho 
dos docentes EPE, mais o admiro, porque é 
fruto de uma elevada dedicação e empenho 
diário”.

Pósteres revelaram uma grande variedade de 
atividades de professores e alunos

Preencheram Um esPaço da heP-BeJUne e chamaram a atenção de todos

Os nove pósteres apresentados pelos pro-
fessores durante a II Jornada EPE-Suíça fo-
ram outro meio de divulgação das diversas 
atividades e projetos levados a cabo pelo cor-
po docente do EPE naquele país. ‘A seguran-
ça Rodoviária e as Regras de Comportamen-
to e Boa Educação’ (Onélia Severino Jorge); 
‘Exposição 11 de Junho de 2016’ (Ana Tere-
sa Miotti, Catarina Correia, Cristina Reis, Ma-
ria da Luz Silva, Nicole Matias, Isabel Patrícia 
Matias); ‘Miúdos e Graúdos’ (Cristina Reis); 
‘Projeto de Intercâmbio Ser jovem na Europa 
de Hoje em Dia’ (Carmen Monteiro & Sílvia 
Morais); ‘Quem Conhece Camões?’ (Catarina 
Sousa); ‘Show de Talentos’ (Conceição San-
tos); ‘Valais em Português’ (Amélia Pessoa); 
‘Viagem de Estudo Porto-Guimarães’ (Manuel 
Filipe Alves Sousa); ‘Zermatt Cultural’ (An-
dreia Neto): foram estes os paineis em expo-
sição durante o evento.

O tema do projeto ‘A segurança rodoviária 
e as regras de comportamento e boa educa-
ção’ e as atividades propostas despertaram o 
interesse natural das crianças dos níveis A1 e 
A2, o público-alvo desta atividade, que  para 
além da identificação dos meios de transpor-
te e conhecimento das regras nos espaços 
públicos, pretendeu que os alunos desenvol-
vessem a sua capacidade de atenção e valo-
res como paciência, tolerância, responsabili-
dade, humildade e respeito pelo outro. 

O póster sobre a ‘Exposição – 11 de Ju-
nho de 2016’, divulgou exatamente a mostra 
realizada na escola Lavater que reuniu os tra-
balhos elaborados por alunos das mais diver-
sas escolas e níveis de proficiência, enquanto 
o ‘Miúdos e Graúdos’, dinamizado nas escolas 
Birmensdorf, Schlieren e Stäfa deu a conhe-
cer uma atividade dinamizada pela professo-
ra Cristina Reis e na qual interagiram pais e 
filhos, os tais miúdos e graúdos, valorizan-
do a língua e cultura portuguesas e realizan-
do atividades extracurriculares que visavam o 
envolvimento de toda a comunidade escolar.

Outro póster exposto foi ‘Ser Jovem na Eu-
ropa de Hoje em Dia’, que divulgou um pro-
jeto de intercâmbio entre alunos portugue-
ses, residentes em Portugal e na Suíça, com 
o objetivo de criar pontes entre os dois paí-
ses através da língua, da cultura e dos afetos 
que nos unem.

A peça de teatro ‘Quem Conhece Ca-
mões?’ teve também direito a um póster, que 
explicou as etapas da sua realização, de modo 
a suscitar o interesse por este tipo de ativida-
de e a realçar o seu potencial em termos cul-
turais, literários e históricos. 

‘Show de Talentos’ foi o tema de outro 
póster, que mostrou uma atividade realiza-
da a 21 de dezembro de 2016 por alunos 
do curso de Romont, e teve como objetivos 
principais promover a interculturalidade e o 
envolvimento dos pais/encarregados de edu-
cação no processo de ensino-aprendizagem. 

Já o póster ‘Valais em Português’ deu a 
conhecer o jornal dinamizado pela docente 
Amélia Pessoa e os seus alunos, de níveis de 
proficiência diversos, e que tem por objetivo 
divulgar o trabalho desenvolvido ao longo do 
ano nos cursos de Língua e Cultura Portugue-
sas, tanto daquela professora, como de outros 
do cantão do Valais que mostrem interesse 
em participar com os seus alunos. Com pe-
riodicidade trimestral, teve a primeira edição 
em dezembro de 2016, com 600 exempla-
res. A segunda promete alterações e aperfei-
çoamentos e vai distribuir 1200 exemplares 
com mais quatro páginas a circular por todo 
o Valais. O objetivo seguinte é colocar o jor-
nal online.

A ‘Viagem de Estudo Porto – Guima-
rães’ foi retratada noutro póster e divulgou 
esta aventura realizada pelos alunos dos 11° 
e 12° anos da escola C.O. Colombières-Ver-
soix, e o seu professor, Manuel Alves de Sou-
sa, no ano letivo 2015/16. O póster mostra 
a partilha da experiência vivida nesta ativida-
de, dando a conhecer os seus aspetos mais 
relevantes. A viagem incluiu visitas guiadas e 
autónomas, passeios a pé, de barco, de elé-
trico e de comboio, uma sessão informativa, 
oficinas de trabalho, momentos de autoges-
tão e serões de convívio.

Por último, o póster ‘Zermatt Cultural’ en-
globou as atividades culturais realizadas no 
ano letivo 2015/2016, pelos alunos da pro-
fessora Andreia Neto na escola Schulhaus 
Walka-Zermatt. Atividades que não só incen-
tivaram a aprendizagem e o interesse dos alu-
nos pela língua e cultura portuguesas, como 
também divulgaram a oferta dos cursos de 
português na comunidade.
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Para além dos cinco projetos divulgados 
junto dos professores presentes na II Jornada 
EPE Suíça, há vários outros, todos dinamiza-
dos por docentes sob a coordenação do CEPE-
-Suíça. Em comum têm o facto de serem um 
contributo importante para o ensino do por-
tuguês e para a manutenção do interesse dos 
alunos na aprendizagem desta língua.

“Todos os projetos da CEPE-Suíça contri-
buem para a consecução das finalidades do 
EPE porque constituem mais uma ferramenta 
para assistir crianças e jovens de background 
migratório no seu percurso escolar e pessoal, 
ajudando-os na construção da identidade e 
na integração na sociedade de acolhimento. 
Além disso, são uma fonte de renovação que 
alimenta a motivação não só dos alunos, mas 
também dos professores no seu trabalho do-
cente”, explica Lurdes Gonçalves. 

Na Suíça há projetos que desenvolvem competências 
e estimulam o interesse pelo português

Jogos, leitUras dinâmicas, o aPelo à imaginação: atividades qUe motivam os alUnos na sala de aUla

Uma aBordagem distinta à leitUra
Henrique Estevinho está há dois anos a le-

cionar na Suíça, primeiro no Cantão de Vaud e, 
atualmente, no Cantão de Neuchâtel. No âm-
bito da docência, dinamiza o projeto ‘O Ensino 
da Leitura’, que apresenta como um conjun-
to de práticas e metodologias que nasceu “da 
especificidade contextual do ensino português 
no estrangeiro, concretamente na Suíça”. “Ve-
rifiquei que o público-alvo exigia um diferente 
enfoque, no que ao ensino da leitura concer-
ne, facto que orientou o estudo e o fomento 
de estratégias e atividades que permitissem o 
desenvolvimento da competência leitora”, ex-
plica. O projeto começou a ser implementa-
do no decurso deste ano letivo, em particular 
nos níveis B1, B2 e C1 e trata a leitura numa 
perspetiva “da exploração do sentido textual” 
e não tanto do trabalho da leitura “como um 
processo mecânico e mais estático”. Isto por-
que, revela, a grande dificuldade dos alunos 
não se centra em adquirir competências de 
fluência na leitura, mas sim na compreensão 
e descodificação das mensagens veiculadas 
nos textos. 

As atividades têm captado o interesse dos 
alunos, justamente por oferecerem uma abor-
dagem distinta à leitura e ao estudo do texto. 
O método de ensino inerente a este projeto re-
cai no desenvolvimento da compreensão dos 
diferentes tipos de textos e na exploração se-

mântica de escritos previamente selecionados 
e adequados ao nível e ao contexto dos alu-
nos. Henrique Estevinho destaca que o traba-
lho realizado durante e após a leitura de um 
texto específico tem por objetivo desenvolver 
a competência de leitura ao nível da fluência 
e compreensão, sempre com o aluno a de-
sempenhar “um papel ativo e de descoberta”. 

motivar a Partir de Um Jogo
A heterogenidade das suas turmas, tanto a 

nível etário, como do conhecimento da língua, 
levou a professora Paula Rodrigues a dinami-
zar um projeto, que é, na verdade, um jogo. 
O ‘Jogo da Glória’ foi pensado como uma res-
posta à necessidade “de desenvolver tarefas 
agregadoras do interesse de todos, manten-
do e rentabilizando a diferenciação”, explica a 
docente, que já leciona há 21 anos na Suíça.

Paula Rodrigues diz que ao começar a di-
namizar esta atividade, tinha em mente pro-
mover o encontro entre os alunos e permitir a 
abordagem dos temas dos manuais de uma 
forma lúdica e autónoma, ao mesmo tempo 
em que fomentava o trabalho em parceria. 
“Todos os meus alunos do 1° ao 9° ano (ní-
veis de proficiência A1, A2 e B1) estiveram 
envolvidos na dinamização da atividade”, con-
gratula-se, lembrando que, em geral, os jogos 
desenvolvem nos alunos, competências e ha-
bilidades importantes, como “o trabalho em 
grupo, a crítica construtiva, o compromisso, a 

competição aliada ao respeito pelo outro...”
No caso particular do ‘Jogo da Glória’, diz 

que os seus alunos “foram guiados a identifi-
car e relembrar conteúdos trabalhados nas au-
las, a desenvolver a capacidade de síntese, a 
escrever e interpretar corretamente as tarefas 
do jogo e a desenvolver ou demonstrar com-
petências comunicativas na língua portugue-
sa em combinação com o alemão, o francês 
e o ingles”. “E, claro, eles e eu esperavamos 
divertir-nos”, confessa.

A professora recorda que a escolha não foi 
difícil, já que este é um jogo de tabuleiro de 
regras básicas simples e passíveis de alterar 
para que se torne mais apelativo. “De entre 
os jogos que temos na sala de aula, o Jogo da 
Glória por temas era o mais requisitado”, re-
corda. O problema estava no facto de apenas 
seis alunos o poderem jogar ao mesmo tempo. 
A solução pensada pela docente foi levar os 
estudantes a construirem o seu próprio jogo, 
para poderem jogar todos ao mesmo tempo, 
em grupos. “E a motivação pelo trabalho es-
taria garantida”, acrescenta.

O resultado, não poderia ter sido melhor, 
como recorda: “os alunos reagiram muito 
bem. Construiram o jogo passo a passo, atin-
giram os objetivos que era suposto e supera-
ram as minhas espectativas. Adoram jogar. 
Os jogos estão na escola, à disposição de to-
dos os alunos, e podem ser levados para casa 
e devolvidos, como os outros jogos ou os li-
vros da biblioteca”, conta Paula Rodrigues. O 
objetivo principal dos alunos é o jogo e a di-
versão, mas a brincar, “avançam nas etapas 
de elaboração, trabalham conteúdos que de 
outra forma lúdica brincam com as palavras, 
aprendem uns com os outros e, no final, de-
senvolveram competências consideráveis a ní-
vel da língua e cultura portuguesas”. Era o que 
a professora pretendia.

falar melhor com a aJUda de 
atividades dinâmicas

Outro projeto de sucesso é o ‘Desenvolver 
a Oralidade’. Quem o dinamiza é a professora 
Cristina Reis, há quatro anos a lecionar Lín-
gua e Cultura Portuguesas na Suíça. Tudo co-
meçou na I Jornada EPE-Suíça, realizada em 
2014, quando apresentou um workshop su-
bordinado ao tema da escrita criativa. “Gos-

tei da dinâmica que se criou com os colegas. 
Assim, não hesitei em participar ativamen-
te nestas segundas jornadas. No início tinha 
optado por debruçar-me sobre a leitura, mas 
o tema já havia sido escolhido por outro co-
lega, o que me levou a escolher o tema ‘De-
senvolver a Oralidade’”, explica.

As atividades que realiza junto dos alunos 
têm em conta o facto de verificar que “a ora-
lidade é o parente pobre das várias compe-
tências”. “Isto é, é a competência que acaba 
por ficar para segundo plano. A gramática e a 
escrita, por exemplo, vêm quase sempre em 
primeiro plano. Muitas vezes achamos que to-
dos sabem falar português, logo não é neces-
sário treinar e desenvolver o falar”, sublinha. 

Mas a verdade é que no contexto de alu-
nos que muitas vezes falam português apenas 
em casa com os pais, é necessário “realmente 
desenvolver a oralidade”, defende a professo-
ra que diz ser importante o desenvolvimento 
de atividades “estimulantes e motivadoras” 
que prendam a atenção dos alunos e os façam 
ter vontade de participar. E revela como o faz.

“Por que não “pôr a mesa” se vamos si-
mular a situação num restaurante? Ou apre-
sentar uma pintura de um artista em que o 
aluno a descreva, declamando no final um 
poema que esteja relacionado com essa pin-
tura? Também se pode recorrer a dados, cujas 
faces contêm diversas imagens e que obrigam 
os alunos a inventarem uma história”, exem-
plifica. Outra atividade que propõe é entregar 
um cordel com vários elementos a um aluno 
e pedir-lhe que conte uma história, referindo 
todos esses elementos. Cabe a esse aluno pre-
parar outro cordel e entregá-lo a um colega. 
E para níveis mais elementares, “um simples 
jogo da memória ou o dominó são potencia-
dores de mais oralidade”, refere.

Da parte dos seus alunos, nota uma rea-
ção positiva a estas atividades, mesmo que 
no início se mostrem “um pouco inibidos”. 
“Mas se formos persistentes e recorrermos 
habitualmente a este tipo de atividades, aca-
bam por habituar-se e sentirem-se motiva-
dos”, conclui.

‘o ensino da leitura’ foi um dos projetods apresentados no decorrer da ii Jornada ePe-suíça

Um cordel que conta histórias é uma das 
atividades do ‘desenvolver a oralidade’

“O ‘Jogo da Glória’ 
foi pensado como 
uma resposta 
à necessidade 
“de desenvolver 
tarefas agregadoras 
do interesse de 
todos, mantendo 
e rentabilizando 
a diferenciação 
(...) E, claro, eles 
e eu esperavamos 
divertir-nos”, conta 
a professora Paula 
Rodrigues


