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As ‘Lusitaníadas’ como celebração da Língua e da Cultura
Reuniram este ano docentes e alunos
dos cursos de Língua Portuguesa de 11
cidades alemãs. As ‘Lusitaníadas’ são já um
sucesso. Promovem a integração entre os
encarregados de educação, a comunidade
lusófona e e em 2018 terão a cidade de
Bremen como palco.
apoio do estado alemão ao ensino do plh
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“Aumentará se se vier a registar um crescimento do número de
alunos”
Para tal, é fundamental que pais e encarregados de educação inscrevam os filhos, porque “saber
português é valor acrescentado para o seu futuro”, lembra Rui Azevedo.

dinamizadas pelos professores
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Atividades complementares são uma
mais-valia para o ensino da Língua
Portuguesa na Alemanha
Além do
contributo
para o
trabalho
de difusão
da Língua
Portuguesa,
são também
importantes
instrumentos
de inclusão.
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Os eventos chegam à comunidade em geral e complementam a aprendizagem

Na Alemanha há atividades que ilustram o empenho

A Jornada ‘Mergulhe na Língua Portuguesa em Hamburgo: Vá para fora cá dentro’, a Semana da Língua Portuguesa, em Colónia, as ‘Lu
Estes são alguns exemplos de atividades que a Coordenação do Ensino Português na Alemanha já dinamizou e/ou apoiou em 2017. Ilus
o empenho na melhoria constante do ensino, na partilha de conhecimento e numa ligação mais próxima a toda a comunidade escolar.
A Jornada ‘Mergulhe na Língua
Portuguesa em Hamburgo: Vá para
fora cá dentro’, a Semana da Língua
Portuguesa, em Colónia, as ‘Lusitaníadas’ em Osnabruck, a formação
anual de professores, em Estugarda, são alguns exemplos de atividades que a Coordenação do Ensino
Português na Alemanha já dinamizou e/ou apoiou em 2017. Até ao final do ano, ainda terão lugar o ‘XXII
Congresso Alemão de Lusitanistas:
Polifonia - Uma Língua, muitas vozes’, em Mainz, a 28ª edição do Berliner Mãrchentage, em Berlim e a
Expolíngua 2017, também na capital alemã.
“São eventos que chegam à
comunidade em geral”, destaca o
Coordenador do Ensino Português
na Alemanha. Na atividade ‘Mergulhe na Língua Portuguesa’ estiveram
presentes membros da comunidade
portuguesa e das comunidades de
países lusófonos “como por exemplo
Brasil, Cabo-Verde, Angola e Moçambique, mas também alemães”,
exemplifica. “Em todas as atividades envolvemos as comunidades e
autoridades locais, principalmente
aquelas que estão diretamente relacionadas com as instituições de ensino com as quais temos acordos de
cooperação”, refere ainda Rui Azevedo. E, fruto do interesse e das reações positivas de todos os participantes e do público em geral, estes
eventos regressarão em 2018.
O Camões, I.P. oferece cursos de
Português Língua de Herança nos

estados de Berlim, Renânia do Norte-Vestfália, Hamburgo, Schleswig-Holstein, Baixa-Saxónia, Bremen,
Bade-Vurtemberga, Baviera e Hesse. No ano letivo de 2016/2017,
um total de 35 professores lecionam em 119 estabelecimentos de
ensino, abrangendo 99 localidades,
tendo um total de 3014 alunos provenientes de 1.137 escolas, revela o Coordenador do Ensino Português na Alemanha. A estes números
acrescem aqueles referentes às 50
localidades dos estados de Renânia do Norte-Vestfália, Renânia-Palatinado, Hesse, Hamburgo e Baixa-Saxônia, onde o governo alemão
oferece cursos de Português Língua
de Herança.
A nível do ensinpo superior, a
rede EPE conta atualmente com
cerca de 800 alunos, sete docentes universitários colocados ao abrigo de, Protocolos de Cooperação,
na Universidade de Leipzig, Universidade Técnica de Aachen, Universidade de Marburgo, Universidade Ruprecht-Karls, em Heidelberg

e Universidade de Saarland, em
Saarbrücken. Conta também com
quatro Leitores de Língua e Cultura Portuguesas, ligados à Universidade Humboldt, Universidade Livre
de Berlim, Universidade de Hamburgo, Universidade Johannes Gutenberg em Mainz e Universidade de
Colónia. E neste momento, a Coordenação de Ensino está a negociar
“dois novos protocolos de cooperação para apoio à docência da Língua
Portuguesa, um com a Universidade Técnica de Munique e outro com
a Universidade de Rostock”, revela
Rui Azevedo.
Um mergulho no
Português
É esta rede que dinamiza, ao longo do ano letivo, atividade e eventos
que juntam docentes e alunos dos
vários níveis de ensino da Língua
Portuguesa naquele país.
É o caso da jornada ‘Mergulhe
na Língua Portuguesa em Hamburgo: Vá para fora cá dentro’, que decorreu no Centro de Língua Portu-

Rui Azevedo e os docentes que participaram na formação anual, em Estugarda

guesa, no dia 9 de maio, entre as
10h e as 16h. Realizado por ocasião do Dia da Língua Portugues e
das Culturas na CPLP, com organização da Universidade de Hamburgo e
do Centro de Língua Portuguesa em
Hamburgo, foi um momento de promoção e divulgação da Língua, Cultura e Literatura Portuguesas junto
de alunos, docentes e público da cidade e área de Hamburgo.
Dinamizado por Ana Maria Delgado, Leitora na Universidade de
Hamburgo, e Fátima Silva, professora de Apoio Pedagógico naquela cidade hanseática, incluiu a realização
de mesas-redondas com a participação de alunos das escolas primárias
e secundária bem como docentes,
professores e habitantes lusófonos.
Foi ainda palco do lançamento do livro ‘Português Língua de Herança”,
de Sílvia Melo‐Pfeifer, e da atuação
do grupo musical Lavoisier.
Também em maio, nos dias 5,
6, 10 e 12, teve lugar a Semana da
Língua Portuguesa, na Universidade
de Colónia, organizada pelo Leitorado do Camões I.P. daquela universidade e pelos docentes do Instituto Luso-Brasileiro Albertino Moreira
da Silva Jr. Alexandre Pereira Martins e Sebastião Iken. Foi uma semana preenchida com diversas atividades relacionadas com as culturas
em Língua Portuguesa, explica Beatriz Medeiros Silva, Leitora na Universidade de Colónia. A exibição de
‘As fontes de água de Macau’, um
documentário inédito na Alemanha,

de Cheong Kin Man, realizador, antropólogo cultural e estudante de
doutoramento em Berlim, Cheong
Kin Man, centrou as atividades sobre Macau e foi o ponto de partida
para esta primeria Semana da Língua Portuguesa de Colónia. O programa incluiu ainda o simpósio ‘Portugal e a União Europeia’, seguido de
debate, organizado pela consultoria
estudantil ‘Connosco e. V.’ em forma
de palestras e workshops com intervenções de Federico Foders, professor no Instituto da Econonomia Mundial de Kiel, de Beatriz de Medeiros
Silva e de Alexandre Pereira Martins,
vice-diretor do conselho promotor do
Centro Mundo Lusófono, agregado à
Universidade de Colónia.
O dia 10 de maio foi dedicado
a Moçambique e o dia 12 foi dedicado ao ‘Sarau/Serão - os sons da
língua portuguesa’, com apresentacoes artisticas diversas “sempre relacionadas a ou oriundas do mundo
que fala português”, explica a Beatriz Medeiros Silva. Não faltaram artes cénicas, como a atuação do grupo de Teatro estudantil Lusotaque,
fundado pela Leitora e que já adquiriu fama e vida própria na Universidade. “Pela participação ativa dos
estudantes nas atividades, a diversidade de formas e países abordados,
a alternância entre conteúdos académicos e de maior divulgação, a Semana da Língua Portuguesa foi um
grande sucesso. Tudo o que é bom
também deixa saudades, que seguramente motivarão a realização da

Competições de pintura, poesia, teatro, música, dança e talento na edição de 2017

As ‘Lusitaníadas’… ou como celebrar a Língua e Cultura Portuguesas com
Um dos eventos incluídos no
plano de atividades da Coordenação
de Ensino Português na Alemanha é
o ‘Lusitaníadas’. A edição de 2017
deste evento que celebra a Língua
e a Cultura Portuguesas decorreu a
6 de maio, em Osnabruck, depois
do primeiro ter tido lugar em 2016,
em Hannover. Organizadas por Carlos Correia, Marla Andrade e Teresa
Barreiros, professores da rede EPE
da área consular de Hamburgo , as
‘Lusitaníadas’ reuniram este ano docentes e alunos dos cursos de Língua Portuguesa de Osnabrück, Einbeck, Hannover, Wolfsburg, Bad
Karlshafen, Bremen, Bremerhaven, Nordhorn, Minden, Hameln e
Braunschweig, em colaboração com

a comunidade portuguesa de Osnabruck, a Embaixada de Portugal em
Berlim e o Consulado-Geral de Portugal em Hamburgo. Os alunos disputaram entre si a melhor qualificação nas áreas da música, da leitura,
da dança, das artes, do desenho, do
teatro e do desporto.
Carlos Correia diz que o evento nasceu da necessidade de criar
uma ação que pudesse dar maior
visibilidade aos cursos do Camões
I.P. jundo das comunidades lusófonas. Sempre com a componente de
promoção da língua e cultura portuguesas, objetivava-se “fomentar/
aprofundar o contato e as relações
de amizade entre alunos e famílias
de diferentes cidades da Alemanha,

numa primeira fase abrangendo os
cursos de Língua e Cultura Portuguesas dos estados de Niedersachsen,
Northein Westfallen e Hessen e, a
médio prazo, no pressuposto de outras cidades e regiões se virem a juntar ao projeto, bastando para esse
efeito a manifestação de interesse
em nele participar”, recorda.
Surgiram assim, em 2016, as
‘Lusitaníadas’ que pretendem, essencialmente, reforçar nos alunos
“os valores e atitudes de cidadania” através da competição desportiva, revelar as suas competências
linguísticas e capacidades artísticas
num concurso de supertalentos. É
um verdadeiro encontro da lusofonia onde são reconhecidas “as qua-

lidades destes jovens bilingues ou
poliglotas”, mas passando a mensagem de que a frequência das aulas
de Português são “um bom investimento no seu futuro”, sublinha Carlos Correia.
Presença das famílias
Na edição deste ano, o evento envolveu a comunidade educativa de várias localidades no norte da
Alemanha. “Tal como na primeira
edição, participaram cerca de 100
alunos oriundos das regiões de Bremen, Hannover e Osnabrück”, revelou Marla Andrade. Como estamos
a falar de alunos de cursos extra-curriculares, não existe nenhum
envolvimento neste evento, por par-

te das escolas são lecionados. Mas,
em contrapartida, “a comunidade educativa anfitriã, cada ano organiza-se para preparar a logística
do evento juntamente com o professor responsável da área e para receber os alunos e suas famílias das
outras localidades”, sublinha a docente e coorganizadora das ‘Lusitaníadas’. E, tão importante quanto a
ação em si, é a presença entusiasta
das famílias dos alunos que “acompanham e motivam os seus filhos a
participarem quer no torneio de futsal, quer no concurso de talentos”,
elogia Marla Andrade.
Teresa Barreiros destaca a importância de haver apoio por parte
de vários intervenientes e revela que,
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no ensino da Língua Portuguesa

usitaníadas’ em Osnabruck, a formação anual de professores, em Estugarda.
stram a variedade de atividades realizadas por professores e alunos, mas também

Momentos da primeira Semana de Língua Portuguesa que decorreu na Universidade de Colónia

segunda Semana da Língua Portuguesa em 2018”, promete a Leitora.
Formação de professores
Em março, um grupo de 50 professores - entre docentes da rede
EPE, leitoras do Camões I.P., docentes colocados em universidades
alemãs ao abrigo de protocolos de
cooperação e professores do ensino
secundário a trabalhar para o Estado alemão na área de Estugarda –
participaram na formação anual de
docentes, organizada pela Coordenação de Ensino, em Estugarda. ‘Didática do Português como língua de
herança/língua estrangeira e formas
de gestão da heterogeneidade em
sala de aula’ foi a temática trabalhada com os docentes. A intenção

desta formação foi, entre outros aspetos, passar para os participantes
algumas novas noções de didática
em aula, tendo em conta estudos e
projetos mais recentes na área do
ensino diferenciado. A Coordenação
pretendeu aindna munir os docentes de capacidades para a produção de materiais e apresentação de
diversos materiais produzidos ou
adaptados na sua prática de ensino.
Segundo o Coordenador, os temas
abordados foram os que alguns professores da rede EPE na Alemanha
colocaram como prioritários num
questionário sobre necessidades de
formação: práticas de ensino diferenciado (turmas heterogéneas);
desenvolvimento de competências
na área de produção de materiais

m alunos de 11 cidades alemãs
este ano, puderam ainda contar com
a ajuda de uma empresa patrocinadora. Ajudas preciosas para efetivar
um projeto trabalhoso. “A partir do
momento em que a data e a localidade são definidas, o professor, juntamente com os representantes de
pais da comunidade anfitriã, define
um plano de atuação que vai desde
a análise e decisão do local para o
torneio desportivo e concurso de supertalentos, à listagem de materiais,
géneros e recursos humanos necessários para dar resposta a um dos
grandes desafios com que a comunidade acolhedora se depara, como
é a questão das refeições”, explica.
A professora defende que o envolvimento da comunidade é bas-

tante importante, já que a presença das famílias nas ações realizadas
no âmbito dos cursos de Português
favorecem “o interesse e desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos jovens”. “Sem esta parceria comunidade-cursos, o evento
não teria pernas para avançar. Uma
vez que os participantes provêm de
dezenas de locais diferentes e muitas vezes a centenas de quilómetros,
são as próprias famílias que se empenham e se encarregam em levar
os seus filhos ao local do evento”,
conclui. O coordenador do Ensino
Portugus na Alemanha já confirmou
que as ‘Lusitaníadas’ regressam em
2018 e terão como palco a a cidade de Bremen.

didáticos, com base na participação
ativa e trabalho colaborativo; aferição de correções nos exames de
certificação das aprendizagens dos
alunos EPE.
Com base nas reações dos docentes
presentes, Rui Azevedo classificou
a formação como “muito positiva”,
sublinhando que a temática desenvolvida “permitiu aos profissionais a
revisão de alguns conceitos, métodos e práticas de ensino, a análise
e a produção de materiais didáticos
bem como a exploração de novos
recursos disponíveis”. Esta foi a
primeira formação do ano, mas a
Coordenação de Ensino irá prosseguir com estas ações, até porque
as temáticas não se esgotaram em
Estugarda.

“Aumentará se se vier a registar um
crescimento do número de alunos”
Na Alemanha, para além dos
cursos de responsabilidade do Estado português e dinamizados pelo
Camões, I.P., o ensino do Português
Língua de Herança (PLH) é também
oferecido pelo Estado alemão. Uma
oferta que complementa a rede do
EPE (Ensino Português no Estrangeiro) do Camões, I.P. naquele país
e cuja importancia é visível nos cursos ministrados, na disponibilização
das salas de aula para a lecionação
e para a realização de exames de
certificação e no apoio à formação
contínua dos docentes da rede EPE.
Rui Azevedo sublinha que esse apoio
“tem-se mantido e aumentará se se
vierem a registar um crescimento do
número de alunos e eventualmente
de professores“.
Um das prioridades da Coordenação do EPE naquele país para
2017 é o reconhecimento pelo Estado alemão dos cursos de PLH
realizados pelo Camões, I.P., como
referiu o coordenador no encarte Camões, I.P. de março último. Os contatos foram iniciados tanto por parte
de Coordenação do Ensino, como do
Embaixador João Mira Gomes, em
articulação com os Consulados-Gerais de Portugal. Os ‘alvos’ dos diálogos, revela agora Rui Azevedo, foram os ministros da Educação dos
estados federados onde são oferecidos cursos pelo Camões, I.P., as direções das 1.137 escolas de origem
dos alunos da rede EPE, as Comissões de Pais e Encarregados de Educação e a comunidade em geral. O
que se pretende, diz Rui Azevedo, é
a “adequação da atual rede do Ensino Português na Alemanha, indo de
encontro ao interesse real dos alunos e das famílias”, já que a realidade deverá ter em conta o facto
de na Alemanha os cursos de Língua Portuguesa serem dinamizados
também num “expressivo número de
pequenas localidades”, para além
dos grandes centros urbanos.
Neste momento está em fase de
operacionalização o reconhecimento
dos cursos de PLH “como parte da
oferta de atividades extra-curriculares obrigatórias (Ganztagsschule)
das escolas”. Está a ser negociada
ainda a dispensa dos alunos por parte das escolas onde estudam, para
que possam frequentar os cursos de
Português nas escolas da rede EPE.
Outra questão em fase de operacionalização é “o reconhecimento e a
integração das notas dos cursos de
PLH por todas as escolas de origem
dos alunos”. A Coordenação do EPE
está também a negociar “uma maior
flexibilidade horária para a permanência dos professores nas escolas”,
revela ainda o Coordenador do Ensino Português na Alemanha.
A Coordenação tem mantido

Para tal, é fundamental que
inscrevam os filhos, porque
“saber português é valor
acrescentado para o seu
futuro”, lembra Rui Azevedo.
“Em todo este processo temos
vindo a apelar à motivação e
ao empenho dos pais em se
mostrarem disponíveis para
contribuir para o fomento da
Língua Portuguesa e para
o aumento do número de
alunos dos nossos cursos”,
destaca ainda.
também negociações para ultrapassar desafios como “as dificuldades
na constituição de horários”, causadas pela introdução da “escola
a tempo inteiro” em toda a Alemanha. Outros contatos vão no sentido
do reconhecimento das avaliações
dos cursos de Língua Portuguesa e
no apoio “à promoção do Português
Língua Estrangeira (PLE) no currículo oficial alemão”, que possibilitaria aos alunos, por exemplo, realizarem “o exame nacional do 12.º ano
(Abitur)”, refere Rui Azevedo. “Vamos insistir no diálogo com Ministérios da Educação dos vários Estados Federados, Direções Regionais
de Educação e Direções de Escolas,
aproveitando pontos de contato e interlocutores identificados. Estamos a
agendar, conjuntamente com os professores, reuniões nas escolas de origem dos alunos e novos encontros
com Comissões de Pais e de Encarregados de Educação”, assegura.
Ao encontro das famílias
A comunidade escolar não está
alheia a estas negociações. Rui Azevedo é defensor de “uma maior aproximação”, o que tem sido feito com
a organização de sessões informativas e de esclarecimento junto de
pais e encarregados de educação e
da comunidade em geral, “através
dos diversos canais de comunicação”, como as plataformas on-line”.
A Coordenação tem ainda vindo a
realizar ainda uma série de reuniões
com várias comissões de pais na Alemanha, para ouvir as suas preocupações mas também para lhes sublinhar a importância da cooperação
entre ambos para a continuação e
no crescimento dos cursos de português. Para tal, é fundamental que
inscrevam os filhos, porque “saber
português é valor acrescentado para
o seu futuro”, lembra Rui Azevedo.
“Em todo este processo temos vindo
a apelar à motivação e ao empenho
dos pais em se mostrarem disponíveis para contribuir para o fomento
da Língua Portuguesa e para o aumento do número de alunos dos nossos cursos”.
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Os projetos ‘Contos Lusófonos’ e ‘Origens’ e o apoio pedagógico são algumas das muitas ações dinamizadas pelos professores

Atividades complementares que são uma mais-valia para
o ensino da Língua Portuguesa

Projeto ‘Contos Lusófonos’

Os projetos ‘Contos Lusófonos’ e
‘Origens’, o apoio linguístico em alemão a alunos das escolas bilingues,
o apoio pedagógico a professores e
alunos na área consular de Hamburgo, o grupo de trabalho da elaboração e realização dos exames do 10º
anos no do Estado de Bade-Vurtemberga. Estes são alguns dos projetos,
atividades e ações realizados na Alemanha no âmbito do ensino da Língua Portuguesa. Além do contributo
para o trabalho de difusão da Língua
Portuguesa, são também importantes instrumentos de inclusão.
Histórias da Lusofonia
Ângela Silvério e Diogo Oliveira,
professores em Frankfurt e Estugarda desde o ano letivo passado, são
responsáveis por um projeto dinamizado ao longo do ano letivo na biblioteca da Embaixada de Portugal,
em Berlim, junto de alunos dos 6 e
os 12 anos. Uma vez por mês, os
‘Contos Lusófonos’ permitem àquelas crianças o contato com histórias
de diferentes escritores da lusofonia. Os alunos ouvem a leitura em
voz alta e dramatizada desses contos e são depois convidados a ilustrá-los ou recontá-los, dependendo da
sua faixa etária, “para que se possa posteriormente, e oportunamente, montar uma exposição com estes trabalhos”. No final, recebem um
certificado de participação da atividade, revela Ângela Silvério. “Na visita à biblioteca da Embaixada de
Portugal, as crianças e jovens das escolas europeias têm também a oportunidade de conhecer o espólio da
biblioteca e adquirir o cartão de leitor junto do nosso Departamento da
Cultura. Este cartão de leitor permite às crianças e jovens requisitar livros e também frequentar a biblioteca no horário ao público”, acrescenta
a professora.
Implementado no âmbito do Plano de Incentivo à Leitura, o ‘Contos

Ação com a participação da DAP em Hamburgo

Lusófonos’ foi criado no presente ano
letivo e tem como público turmas da
Neues Tor Grundschule. Para o próximo ano letivo há a vontade do o
alargar aos alunos da Kurt-Schwiters-Oberschule. “Os alunos têm
reagido de forma bastante positiva
a este projeto, sendo que reconhecem o mesmo como uma mais-valia para o ensino da Língua Portuguesa”, destaca a docente, elogiando
ainda a “estreita e salutar colaboração” que a Coordenação de Ensino
tem fomentado com o corpo docente
e direção das escolas europeias assim como com o Departamento da
Cultura da Embaixada de Portugal.
Também em Berlim, Ângela Silvério e Diogo Oliveira são responsáveis pelo apoio linguístico em alemão
aos alunos das escolas bilingues. Aulas que se revelam um fundamental
instrumento de inclusão ao contribuirem “para a mediação linguístico-cultural entre todos os agentes
educativos e os alunos”, sublinha
Ângela Silvério, referindo ainda que
este apoio é feito, sempre que possível, em estreita articulação com
os professores de alemão. O apoio é
dado com recurso a atividades e tarefas diversas que permitam “o desenvolvimento de competências de
compreensão e produção oral e escrita”, para que os alunos aumentem
os seus conhecimento da língua alemã. O sucesso desta ação traduz-se
na promessa da sua continuação, no
próximo ano letivo, na escola bilingue Kurt-Schwitters-Oberschule. Escola que, acrescente-se, vai iniciar
em 2017/2018 o apoio linguístico
em Português aos seus alunos, comor revelou ainda a docente.
Apoio pedagógico
A quase 300 quilómetros de distância, em Hamburgo, Fátima Silva,
reparte o seu trabalho entre o ensino extracurricular em duas escolas alemãs, um curso de português

para adultos e o apoio pedagógico
tanto a docentes como a estudantes. Esta terceira componente engloba várias ações, já que, como refere,
um DAP (Docente de Apoio Pedagógico) apoia “todas as atividades que
fomentem o ensino/aprendizagem
da Língua Portuguesa”.
Um trabalho desenvolvido em
equipa com a Coordenação de Ensino, o Consulado-Geral de Portugal
em Hamburgo, “sempre que solicitado”, com os outros DAP, com os professores e alunos e ainda com encarregados de educação e comissões de
pais. “Com a Coordenação de Ensino há um apoio com toda a burocracia necessária e uma constante
troca de ideias e interajuda a nível
pedagógico-didático. Com os professores e com a leitora de Português
há uma disponibilidade em ajudá-los nas atividades que promovem,
no que necessitam para promover
as mesmas e para uma troca de sugestões. Com o Consulado-Geral de
Portugal em Hamburgo um DAP tem
assento no Conselho Consultivo do
Consulado e está disponível para trabalhar em conjunto e participar em
atividades que tenham a ver com a
Língua Portuguesa”, explica a professora, que está há sete anos a trabalhar na Alemanha.
O apoio pedagógico aos alunos
recorre a atividades específicas, que
são realizadas tanto junto do publico docente, como do discente. Um
exemplo concreto é o apoio que Fátima Silva está a dar neste momento a
uma atividade dinamizada por duas
colegas, a ‘Festa dos Santos Populares’, que terá lugar em julho, em
Hamburgo.
Ainda no âmbito do apoio pedagógico aos alunos, um DAP pode
“como qualquer outro professor, formar um par pedagógico numa sala
de aula quando a heterogeneidade
de um grupo de alunos é muito grande”, acrescenta.

Atividade do projeto ‘Origens’

Recordar as ‘Origens’ de
cada um...
Também em Hamburgo, na escola
bilingue Rudolf Ross Grundschule,
é dinamizado um projeto que para
além de trabalhar a oralidade e a
escrita em Língua Portuguesa, tem
ainda uma importante componente
cultural e de ligação às raízes portuguesas dos alunos.
Levado a cabo no âmbito das
disciplinas de Língua Portuguesa,
Estudo do Meio e Expressão Plástica, o ‘Origens’ tem como objetivos
recolher depoimentos orais e escritos sobre a ida das famílias para a
Alemanha e a cidade de Hamburgo.
Através da expressão plástica os alunos representam os momentos vividos pela comunidade portuguesa
e através do tema ‘Porquê aprender
Português na Alemanha?’ desenvolvem a oralidade e a escrita. Fora da
sala de aulas, o ‘Origens’ promove
a interação escola/encarregados de
educação, como explica Ana Paula Larkens, responsável pelo projeto e professora na Alemanha há 14
anos.
O porjeto é desenvolvido em sala
de aula e em visitas de estudo, junto de alunos com idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos que
demonstram “bastante interesse,
participando ativamente no decorrer
das atividades”, sublinha Ana Paula Larkens. Expressão musical jogos
pedagógicos e lúdicos e expressão
dramática, são as ferramentas utilizadas pela professora para a realização deste projeto.
exames do 10º ano
Mais a sul, na área consular de
Estugarda, o professor João Mendes
Bicho coordena desde a sua implementação, a elaboração, organização e logística dos exames de Português do 10º ano de escolaridade
do Estado de Bade-Vurtemberga. Na
Alemanha desde 2001, é, desde o

ano letivo de 2008/2009, responsável pelo ensino na área consular
de Estugarda. Naquele ano apontou
como um dos objetivs principais, a
possibilidade dos alunos de Português realizarem exames do 10º,
com a nota a ser integrada no curriculo alemão do aluno.
A permissão chegou na sequência de uma reunião com a ministra
da Educação daquele país, que confiou na capacidade dos professores
de Língua Portuguesa - a cargo do
Camões, I.P. - em preparar, organizar e realizar as provas, que se tornaram uma realidade no ano letivo
de 2009/2010.
“A nível da política de língua,
este projeto tem corrido bastante
bem e tem sido reconhecido esse
facto pelos responsáveis do Ministério da Educação do Baden-Vurtemberga nas reuniões anuais que
mantemos para preparação das provas do ano seguinte”, destaca João
Mendes Bicho.
O docente explica que esta é
uma prova reconhecida pelas entidades escolares alemãs, que integram a nota, alcançada pelo alunos,
no seu certificado anual alemão, fazendo assim automaticamente parte do seu currículo. “Pelo facto de ser
uma prova reconhecida pelo Ministério da Educação e de ser difundida
anualmente junto de todas as escolas no Baden-Vurtemberga, há alguns diretores de escolas com o 11º
ano e para onde os nossos alunos do
10º ano concorrem, que reconhecem a nota tida por estes alunos na
referida prova como se a mesma fosse uma verdadeira segunda língua
estrangeira ensinada na escola antecessora, quando os mesmos só tiveram uma língua estrangeira no 10º
ano de escolaridade, atribuindo-lhe,
desta forma, um peso decisivo no
próprio progresso dos alunos dentro da escola alemã”, destaca ainda o docente.

