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PORTUGAL POST NA ESCOLA

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

No mundo global em que vivemos, em que a necessidade de movimentação urge de forma
inequívoca, o conhecimento de línguas assume-se cada vez mais como um bem superior.
É por isso que consideramos da maior importância criar uma certificação comum para o
Ensino Português no Estrangeiro que permita a valorização, o reconhecimento e a acredi-
tação das competências comunicativas dos alunos em língua portuguesa, independente-
mente do país onde residam.
Os aprendentes dos Cursos de Língua e Cultura Portuguesas de Mannheim, Weinheim,
Heidelberg e Maintal tiveram essa oportunidade, usufruindo de um pequeno convívio fes-
tivo entre os elementos da turma e a respetiva professora.
[Texto escrito com o apoio da Docente responsável pelos cursos de Língua e Cultura Por-
tuguesas em Mannheim , Weinheim , Heidelberg e Walldorf, Maria da Conceição Santos]

Mannheim , Weinheim , Heidelberg e Walldorf

Realizou-se na igreja de Maintal uma bonita e calorosa cerimónia bilingue (português e
alemão) com vista à entrega de certificados que atestam o nível de aprendizagem dos alunos
de Língua Portuguesa.
No discurso proferido pelo professor Luís Lopes, realçou-se não só a importância e difusão
do ensino do português, como também a forma de funcionamento dos cursos, o que con-
tribuiu para estreitar novos contactos com a comunidade portuguesa desta área.
Depois da cerimónia, que contou com difusão online em direto, a programação prosseguiu
com um almoço convívio e novas atividades religiosas.
Parabéns. 
[Texto escrito com o apoio do Docente responsável pelos cursos de Língua e Cultura Por-
tuguesas em Maintal, Luís Lopes]

Maintal 

Iniciamos a nossa página com um dos temas que merece especial relevância no contexto do Ensino do Português no Estran‐

geiro, a certificação.  Trata‐se de um processo oferecido pelo Estado português, através do Camões, Instituto da Cooperação

e da Língua, IP., que pretende o reconhecimento das aprendizagens dos aprendentes de Língua Portuguesa.
Concretiza-se através da realização de exames por nível de proficiência, que tem lugar normalmente em maio e junho de cada ano. 

Aconteceu na área de Düsseldorf…

Ida ao teatro
No dia 24 de junho, no Consulado
Geral de Portugal em Düsseldorf, os
alunos e alguns encarregados de edu-
cação de Renânia do Norte Vestfália
foram assistir à peça de teatro "Auf
der Suche nach dem Mädchen aus
dem Meer". Trata-se de uma obra
inspirada no conto "A menina do
Mar" de Sofia de Mello Breyner An-
dresen, representada por Isabel
Remer e Annabell Weiβ.  

Os olhos dos alunos observavam com entusiasmo, curiosi-
dade e alegria a história da menina do mar, contada com o
toque pessoal das duas autoras da peça.  
[Texto escrito com o apoio da Docente responsável pelos
cursos de Gelsenkirchen, Siegburg, Niederdollendorf e
Lohmar, Fátima Silva]

"Parabéns Lucas!" 
Vencedor do 2º Lugar, na
Alemanha, para o Ensino 
Secundário do  Concurso
Internacional de Leitura

No passado dia 23 de maio,
em Dortmund, o aluno
Lucas Ferreira recebeu uma
menção honrosa e um pré-
mio por ter ficado,na Ale-
manha, no 2º lugar do

Secundário na 2ª Edição do Concurso Internacional de Lei-
tura. Parabéns, Lucas! Estou, estamos,  muito contentes e
orgulhosos pelo teu empenho e esforço!
[Texto escrito com o apoio da Docente responsável pelos
cursos de Gelsenkirchen, Niederdollendorf, Siegburg e
Lohmar, Fátima Silva]

Piquenique do final do ano letivo
Para encerrar este
ano letivo, pais, alu-
nos e professora jun-
taram-se em
Meindorf para faze-
rem um piquenique.
Pais a grelhar, mães
a preparar as mesas
com saborosos
exemplos da gastro-
nomia portuguesa e

os alunos a conviver. Assim, se passou um dia agradável e
se conviveu em português. 
Boas férias!
[Texto  escrito com o apoio da Docente responsável pelos
cursos de Gelsenkirchen, Siegburg, Niederdollendorf e
Lohmar, Fátima Silva]
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PORTUGAL POST NA ESCOLA

O Camões, I.P. esteve repre-
sentado na Festa de Rua das
celebrações oficiais do 10 de
junho na Alemanha, em Estu-
garda, estando presente com
um stand na Kronprinzplatz
durante os dias de sábado e
domingo. Recebemos a visita
de alunos e professores dos
nossos Cursos de Língua e
Cultura Portuguesas. 
Ainda na sexta-feira, dia 12
de junho, no âmbito da rece-

ção oficial na Câmara Municipal de Estugarda, os alunos
de quatro das escolas onde estão presentes os nossos cursos,
cantaram os hinos português e alemão:
- Alunos dos Professores João Mendes, Helena Anken e
Eva Pinheiro - Jakobschule, Rosensteinschule;
- Alunos de Ana Gonçalves de Sindelfingen - Koenigsknoll
Schule. 
Na tenda dedicada à Língua e à Cultura Portuguesas na
Festa de Rua, tiveram muito êxito junto do público alemão
um jogo de perguntas (Quiz) sobre Portugal, cujos vence-
dores recebiam prémios, as aulas "Schnupperkurs Portu-
giesisch in 30m" - "Curso rápido de Português em 30m".
Para além disto apresentaram-se Trabalhos de alunos dos
cursos de Língua e Cultura Portuguesas da zona Sul e de
Berlim dedicados à Portugalidade, assim como imagens e
música de Portugal, da Língua e da Cultura Portuguesas.
Foi uma festa muito animada!

Festividades das Celebrações Oficiais
do 10 de junho em Estugarda

“A aventura dos descobrimentos” – Visita de estudo dos alunos dos cursos
de Lohmar e Siegburg a Portugal: Tavira, Lagos e Sagres.

De dia 13 a dia 18 de maio, um grupo de alunos, a profes-
sora e duas encarregadas de educação viajaram até Portu-
gal, inseridos num projeto intitulado “A aventura dos
descobrimentos”. Os objetivos desta visita de estudo a Por-
tugal eram, principalmente, os seguintes: contacto com a
cultura e a história portuguesa, nomeadamente a época dos
descobrimentos; fomento do convívio entre jovens oriun-
dos de cidades diferentes da diáspora portuguesa na Ale-
manha e fomento do uso da língua portuguesa in loco. 
Além de Tavira, os alunos conheceram, também, a histórica
cidade de Lagos, onde realizaram um “Peddy Paper” pela
cidade, pelo mercado do peixe e pelo mercado de legumes,

onde tiveram, também, de visitar os monumentos históri-
cos, de fazer perguntas aos lacobrigenses, de entrar no
Posto de Turismo, de entrar nos Correios e comprar um selo
e um postal e enviar para os pais na Alemanha. Por fim, os
alunos participaram num passeio pedestre em Sagres, que
terminou na Fortaleza de Sagres e no Farol do Cabo de São
Vicente, no extremo sudoeste da Europa. 
Desta viagem recordarei, uma frase proferida por um das
alunas “Portugal é lindo, é tão bonito!”
[Texto escrito com o apoio da Docente responsável pelos
cursos de Gelsenkirchen, Siegburg, Niederdollendorf e
Lohmar, Fátima Silva]

No dia 21 de Maio os alunos mais
velhos, de Odenheim, Ittlingen, Nec-
karbischofsheim e Eppingen, desloca-
ram-se à Universidade de Heidelberg ao
Instituto Tradução e Interpretação. Ti-
veram uma visita guiada pelo edifício e
estiveram na biblioteca. Na sala de con-
ferências puderam experimentar como
se realiza o trabalho de um intérprete e
finalmente assistiram à sessão do escri-
tor, ilustrador e músico, Afonso Cruz.
[Texto escrito com o apoio da Docente

responsável pelos cursos de Língua e Cultura Portuguesas em Odenheim, Ittlingen, Nec-
karbischofsheim e Eppingen, Isabel Geyer]

No dia 19.06 um grupo de
alunos da 1° classe ao 6°
ano da Escola Primária
Gustave-Dreyer de Berlim
visitou as instalações da
Embaixada de Portugal, no
âmbito de uma semana de
projeto sobre Portugal.
Foram-lhes apresentados os
vários Departamentos da
Embaixada e visitaram o
Gabinete do Senhor Embai-

Joana Artz, com apenas 17
anos, publicou há pouco mais
de um mês o seu primeiro livro.
Ende der Rebellion, da editora
Rediroma-Verlag, é um livro de
piratas, com muita aventura à
mistura. Aluna do 10.º Ano da
Escola Portuguesa Jakob-Fug-
ger-Gymnasium  de Augsburg,
eis as suas impressões sobre si
e o seu livro.

Frequentas a escola portu-
guesa? Porquê? Há quanto
tempo?
Ando no da escola portuguesa
há 6 anos. Aprendo português,
porque tenho a nacionalidade
portuguesa (a minha mãe é por-
tuguesa). 

Fala-me do teu livro. Quando
começaste a escrever o livro?
Comecei a escrever durante as
férias do verão de 2014. “Ende
der Rebellion” é uma história de
uma pirata que vive na Europa
e que se chama Nera. Um dia,
ela veio a saber que um amigo
seu, que lhe salvara a vida, pre-

cisava da sua ajuda. Esse amigo
encontra-se no continente ame-
ricano, que nesse momento his-
tórico está em guerra. Os
perigos que ele corre levam
Nera a tomar a decisão de o aju-
dar. E assim começa a aven-
tura...

Como é que surgiu a ideia de
escrever um livro?
Já desde criança que escrevo
pequenas histórias sobre ani-
mais. A minha professora de
alemão é que me inspirou por-
que acha que eu tenho talento.
E daí, comecei a escrever.

Porquê um livro de piratas do
século XVII?

Porque, para mim, essa época é
muito interessante. As pessoas
desse tempo parecem-me mais
independentes e aventureiras. 

Se escrevesses um livro sobre
Portugal qual seria o tema?
De que é que falarias?
Está claro que pensaria logo nos
descobrimentos e nas viagens
marítimas. Talvez, me imagi-
nasse no lugar de alguém que ti-
vesse ligado com uma das
importantes viagens que os por-
tugueses fizeram...

[Texto escrito com o apoio do
Docente responsável pelo curso
de Augsburg, Rui Pissarra]

Aluna da Escola Portuguesa edita um livro

xador, tendo sido recebidos
pela Senhora Ministra-Con-
selheira da Embaixada, a
Dra. Mónica Lisboa e a Do-
cente de Apoio Pedagógico
da CEPE Alemanha, a Dra.
Andreia Augustin. Os alu-
nos mostraram-se muito in-
teressados pela língua e
cultura portuguesas che-
gando mesmo a tentar dar
um dedo de conversa em

Projeto sobre Portugal na Escola Primária Gustave-
Dreyer de Berlim

Aconteceu em Heidelberg

português. 
A visita culminou numa
apresentação da música tra-
dicional portuguesa "Indo
eu a caminho de Viseu",
que foi alegremente dan-
çada pelo grupo.
[Texto escrito com o apoio
da Docente de Música na
Escola Sec. do Projeto Bi-
lingue de Berlim, Andreia
Augustin]


