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AINDA AS FESTAS DE NATAL COM OS NOSSOS ALUNOS…

As celebrações natalícias da comunidade escolar
portuguesa em Renningen realizaram-se no dia 13 de
dezembro, no Centro Português da mesma localidade.
Depois da exibição dos alunos organizou-se um lanche
que contou não só com a disponibilidade dos pais em
participar com comida, como também com a generosi-
dade do Centro que ofereceu salsichas e batatas fritas
a todos os presentes.

Em Sindelfingen também se celebrou o Natal entre
os portugueses, desta vez no dia 14 de Dezembro, no
salão da igreja de St. Joseph. Graças ao trabalho con-
junto entre a Comissão de Pais, Conselho de Pais e Ju-
venis de Portugal e a Comunidade Católica de Nossa
Senhora de Fátima o encontro deu lugar a um almoço
convívio, seguido da apresentação dos alunos.

[Texto escrito com o apoio da docente responsável
pelo curso de Renningen e Sindelfingen até dezembro
de 2014, Marta Ribeiro.] 

Renningen e Sindelfingen: convívio
entre os portugueses

Na semana de 15 a 19 de dezembro foram reali-
zadas pequenas Festas de Natal nas escolas de Ulm,
Bad Urach, Blaubeuren e Reutlingen onde decorre o
Curso de Língua e Cultura Portuguesas.

Realça-se a alegria das crianças refletida nos pe-
quenos trabalhos manuais que fizeram!

A professora responsável agradece também a
participação e o empenho de algumas mães.

[Texto escrito com o apoio da docente responsá-
vel pelos cursos das localidades em apreço, Laura
Leibold.] 

Ulm, Bad Urach, Blaubeuren e 
Reutlingen

Na última semana de aulas antes das férias de natal,
organizaram-se festas de Natal com as turmas dos cur-
sos de Língua e Cultura Portuguesas das localidades de
Einbeck, Bad Karlshafen e Hameln. 

As famílias dos alunos fizeram questão de marcar a
sua presença e testemunharam o entusiasmo e o em-
penho dos jovens nas atividades que foram sendo apre-
sentadas e que deixaram todos os presentes a cantar e
dançar, entre elas os cânticos de Natal, sob a forma de
medley, revisitando canções dos tempos dos avós; mo-

mentos musicais ao som de concertinas e de violoncelo;
poemas lidos e declamados, alguns da autoria dos pró-
prios alunos; o musical “João sem Medo”; a peça de tea-
tro “O Poço Mágico”, adaptação do conto tradicional
com o mesmo nome; o Sketch “A Vida de dois Jovens
Adolescentes”, a coreografia musicada “Cabeça, Om-
bros, Joelhos e Pés”.

Visualizou-se também um vídeo/reportagem reali-
zado pelos alunos sobre a cultura portuguesa e respeti-
vas tradições. No final, contaram-se ainda anedotas
alusivas à época, leram-se mensagens de Natal e a des-
pedida fez-se ao som do famoso tema “A todos um bom
Natal”.

Para culminar um programa tão aliciante, a degusta-
ção não foi esquecida, contando-se com um cardápio
magnífico de salgadinhos e de doces natalícios da tra-
dição portuguesa que deliciaram todos os convidados,
confecionados simpática e generosamente pelos pais e
familiares.

[Texto escrito com o apoio do docente responsável
pelos cursos das localidades mencionadas, Carlos Cor-
reia.] 

Einbeck, Bad Karlhafen e Hameln: 
NATAL CELEBRADO EM PORTUGUÊS

Foi com muita alegria que uma vez mais os alunos
da turma 2b da Escola Rudolf-Roß do Projeto Bilingue
de Hamburgo, sob a responsabilidade da Professora Ana
Paula Larkens, brindaram os funcionários e os utentes
das instalações do Consulado Geral de Portugal da
mesma cidade, com uma rapsódia de temas natalícios
e cantar das janeiras. 

[Texto escrito com o apoio da docente responsável
por duas turmas do ensino básico do Projeto Bilingue
de Hamburgo, Ana Paula Larkens.] 

Cantar as janeiras em 
Hamburgo

A Coordenação de Ensino solicita aos pais
que nos forneçam contactos de locais onde
seria possível divulgar os nossos cursos atra-
vés de placards e flyers informativos. A partir
de meados de fevereiro tencionamos começar
a enviar esse material de divulgação para que
possamos reunir atempadamente as inscri-
ções para o próximo ano letivo, chegando
assim a mais crianças e jovens que não terão
conhecimento da possibilidade de frequenta-
rem um Curso de Língua e Cultura Portugue-
sas.

Para além disso, esclarecemos que é pos-
sível constituir listas de alunos interessados
para a abertura de cursos em localidades nas
quais ainda não estamos presentes. Impor-
tante é que esses alunos se inscrevam no
mesmo período de matrículas. 

Estamos ao dispor para esclarecer o pro-
cesso de inscrições e daremos conta, na pró-
xima edição deste jornal, do período para as
mesmas.

O envio dos contactos deverá ser feito para:
cepe.alemanha@gcamoes.mne.pt

PEDIDO DE CONTACTOS AOS PAIS: 

Divulgação dos cursos ano letivo
2015/2016

«Minha pátria é a 

língua portuguesa.»
Fernando Pessoa
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4 Que cada vez mais crianças e jovens sejam apoiados pelos
seus pais e encarregados de educação para a aprendizagem da Lín-
gua Portuguesa.
4 Que as crianças e jovens alemães despertem para a impor-
tância do Português nas escolas e universidades um pouco por toda
a Alemanha e assim se desenvolva a curiosidade em torno do Por-
tuguês.
4 Que os nossos professores possam dar continuidade ao tra-

balho que têm vindo a desenvolver, acompanhando de muito perto
os processos de ensino e aprendizagem do Português no âmbito dos
cursos pelos quais são responsáveis.
4 Que possamos avançar com a análise das práticas letivas à
qual demos início em 2014, com o objetivo de sistematizar aqueles
que são os principais fios condutores do Ensino do Português na Ale-
manha, no que às especificidades do contexto dos nossos cursos
diz respeito.

A Coordenação de Ensino na Alemanha deseja para 2015…

Os alunos dos Cursos de Língua e Cultura
Portuguesas na Alemanha irão este ano letivo
novamente participar no Concurso Internacio-
nal de Leitura (CIL). O objetivo é obviamente in-
centivar o interesse dos alunos pela literatura e
estimular o gosto por hábitos de leitura autó-
noma de obras de autores portugueses ou que
se expressam na nossa língua.

Só os alunos do nível B1 e que estejam no
3º Ciclo ou no Ensino Secundário podem con-
correr.

O CIL desenrolar-se-á em três fases elimina-
tórias, sendo que na 1ª Fase os alunos serão
avaliados pelos respetivos professores que irão
escolher apenas os seus dois melhores alunos.
Esses vencedores passarão à 2ª Fase, desta
vez sujeitos à avaliação a nível nacional pela
respetiva Coordenação de Ensino. Finalmente,

na 3ª e última fase serão apurados dois vence-
dores de todo o EPE em todos os países, um
de cada nível de ensino (3º Ciclo e Secundário).
Os vencedores irão a Portugal para concorrer
na Final, que será realizada num programa te-
levisivo da RTP 1, em coincidência com o Con-
curso Nacional de Leitura. O Camões, IP
oferece a estes alunos e aos respetivos profes-
sores acompanhantes a viagem e o aloja-
mento, bem como as obras para leitura na 3ª
fase do concurso.

São mais de 40 os alunos inscritos na Ale-
manha!

Resta-nos aguardar e torcer para que os
nossos alunos possam representar o Ensino do
Português na Alemanha na Final Nacional/In-
ternacional do concurso! Desejamos desde já
BOA SORTE e BOAS LEITURAS a todos!

2ª Edição do Concurso Internacional de Leitura 

Na passada sexta-feira, pelas 17h30m, teve
lugar no Consulado Geral de Portugal em Dussel-
dórfia a cerimónia de entrega dos diplomas de
certificação aos alunos de Nordhein Westfalen. 

A cerimónia foi organizada pela Senhora Côn-
sul, Dr.ª Maria Manuel Durão, em conjunto com
a Docente de Apoio Pedagógico Fátima Silva e
contou com a presença das professoras Catarina
Lourenço, Carla Costa (Liceu Max Planck de Dort-
mund), 25 alunos pertencentes aos cursos do
Ensino Português no Estrangeiro e do Liceu Max
Planck de Dortmund, tal como as respetivas fa-
mílias e amigos. 

A Senhora Cônsul iniciou a cerimónia recor-
dando a importância da língua portuguesa, in-

centivando pais e alunos a continuarem a fo-
mentar a aprendizagem da mesma e agrade-
cendo o trabalho dos professores. A professora
Fátima Silva, em nome de todos os professo-
res, deu os parabéns aos alunos e aos pais
pelo facto de estes se empenharem e continua-
rem a valorizar o mundo lusófono. 

Foram distribuídos os diplomas e foi ofere-
cida uma lembrança aos alunos com as melho-
res notas em cada nível de proficiência. A
cerimónia terminou com um agradável lanche
e convívio entre todos.

[Texto escrito com o apoio da docente de
apoio pedagógico em Dusseldórfia, Fátima
Silva.]

No passado dia 16 de janeiro, Liliana Ribeiro, autora do livro “O
meu arco-íris”, deslocou-se a Cuxhaven, a convite do Curso de Lín-
gua e Cultura Portuguesas desta cidade, para uma palestra onde,
através do relato da sua própria experiência enquanto cidadã com
paralisia cerebral, tentou sensibilizar o público presente para as di-
ficuldades que os deficientes continuam a defrontar no seu dia a
dia, não só no que concerne ao contorno de obstáculos físicos, mas
também ao relacionamento destes com a sociedade atual.

A autora começou por visitar uma aula na Realschule Cuxhaven
onde, num ambiente de grande descontração, foi respondendo a
todas as questões dos alunos relacionadas com a leitura e análise
do seu livro, feitas ao longo do primeiro semestre em aula. 

Após um curto intervalo, a sessão prosseguiu no salão paroquial
da paróquia de Santa Maria, estando aberta a todos os interessa-
dos. Neste segundo momento, Liliana Ribeiro revelou a excelente
comunicadora que é, proporcionando aos presentes momentos de
humor e de extrema simpatia. Ao longo da sua intervenção, os alu-
nos leram excertos do livro, selecionados pela interlocutora, que ilus-
travam a sua experiência pessoal.

No final o público expôs as suas questões e procedeu-se a uma
pequena sessão de autógrafos.

Os alunos, por iniciativa própria, entregaram à autora pequenas
lembranças e um dossiê elaborado em aula, o qual continha os tra-
balhos desenvolvidos durante a leitura e análise do livro assim como
as suas opiniões sobre este e a autora.

[Texto escrito com o apoio da docente de apoio pedagógico em
Hamburgo, Palmira Rodrigues.]

Aconteceu em Cuxhaven: Palestra sobre 
“A Sociedade e a deficiência”

Cerimónia de entrega dos diplomas de certificação 
em Dusseldórfia


