


"Contoctor com novos línguos, culturos e moneircs diferentes devetldizet o mundo

é como reolizor umo viogem môgico, onde os crianços podem ir descobrindo e en-

tendendo um pouco mois o diversidade linguistico e culturol, despertondo assim o

curiosidode e o interesse por oprender novos línguos."

Ana Isabel Andrade e Filomena Maflinq'Abordar as línguas, integrar
a díversidade nos prÌmeíros anos de escolandade", Cademos do LÂLE, U.4., 2008

O Macaco e o CracadíIo, o histôrio de um crocodiio motreiro que se cruzou com um
mococo espertolhõo, é o terceiro livro de umo coleçõo que procuro privilegior umo
perspetiva de tronsversolidode, srticulondo o(s) línguo(s) cofil outros óreqs curricu-
lores. nomeodamente com o Estudo do Meio e o Motemótico, mos tambrlm com o

óreo dos Expressões ArtÍsticos.

Pretende-se iguolmente que os crionças contocteÍr com ouffos línguos, co-

nheçom outros culturqs, oprendcm o respeitó-los, ndo qs desvolorizondo em

reloçõo d sus, e que tomem consciêncio do diversidode lÍnguistico e culturol
que existe. Num formsto originol, O Macaco e a Crocodilo é opresentodo

dentro de umo coÍxo cheio de cor onde podemos encontrff vôrios cartões.

Assim, texto e imogem entrccruzom-se de formo divertidq com o objetivo de

promover o oprendizogem/desenvolvimento dc(s) linguo(s).

Esto coleçõo de histórios, enquonto srrporte didôtico, pode odequar-se a dife-

rentes situoções educotivos permitindo:
o desenvolver o línguo moterno (português, tétum e/ou cobo-verdiono e even-

tuolmente outros);

" cdor situoções de plurilinguismo e pluriculturolismo;
. ensinar/aprender o português como línguo nõo moterno;

' responder o necessidodes educotivos especiois de olgumos crianços.
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@ Era uma vez um Macaco que vivia em cima de uma palmeira, à beira-mar.

W Iha tempu uluk, Lekirauk ida hela iha akadiru{eten, besik tasi-ibun.

@ Éra un bes un Makaku ki ta moraba riba di un palmera, na bera di mar.


