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PORTUGAL POST NA ESCOLA

Teve início no dia 11 de maio, na Escola Europeia “Neues
Tor” em Berlim, escola bilingue do 1° e 2° ciclo do Ensino
Básico, a Semana da Literatura Portuguesa que decorreu
até 13 de maio.  
Esta Semana da Literatura é uma iniciativa da Escola Eu-
ropeia “Neues Tor”, realizada em cooperação com a Em-
baixada de Portugal em Berlim, com o apoio do
Camões-Instituto da Cooperação e da Língua e resultado
da articulação entre o Departamento Cultural e a CEPE. 
A escritora Patrícia Portela foi convidada para realizar um
workshop subordinado ao tema “Quais são os heróis do fu-
turo?”, no qual Patrícia Portela se propõe a escrever e de-
senhar uma história juntamente com os alunos de várias
idades. Ponto de partida são alguns heróis da obra desta es-
critora, misturados com exercícios e ideias baseados em
jogos literários de autores modernistas portugueses como
Fernando Pessoa (que inventava palavras cruzadas), Acácio
Nobre (que adorava palíndromos) ou Almada Negreiros
(que colecionava palavras que nasciam coladas umas às ou-
tras). Os workshops integram no total oito turmas com alu-
nos entre os 5 e os 12 anos.
A leitora do Camões, I.P. na Universität Humboldt e na
Freie Universität Berlin, Luísa Coelho, apresentou em vá-
rias turmas obras de literatura infantil da sua autoria, ins-
piradas na realidade infantil angolana, realidade esta de
especial interesse para os alunos oriundos dos países de lín-
gua portuguesa desta escola. 
Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos no âmbito da Se-

mana de Literatura na Escola Europeia Bilingue, Grunds-
chule Neues Tor, foram apresentados no Dia das Portas
Abertas.
À semelhança do que já aconteceu por ocasião da vinda do
escritor Valter Hugo Mãe para participação na iniciativa
EUNIC “Europa Literarisch” e o qual teve encontros com
alunos do ensino secundário bilingue, esta iniciativa tem
como objetivo dar uma maior amplitude às atividades cul-
turais da Embaixada de Portugal/Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua, nomeadamente junto de um pú-
blico jovem.
(Texto escrito pela equipa do Departamento de Cultura da
Embaixada de Portugal em Berlim.)

Em Hannover e em Bad Karlshafen, os pais e os avós dos
alunos dos cursos de Língua e Cultura Portuguesas foram
convidados a participar numa aula comemorativa do “25
de abril de 1974”. Após o visionamento de uma curta-me-
tragem sobre o período anterior até ao dia da revolução dos
cravos, consubstanciada na leitura de suporte informativo
sobre o tema, observaram-se fotografias da época ao som
de “E Depois do Adeus”, de Paulo de Carvalho. Seguiu-se
um momento de debate e de partilha de estórias e de emo-
ções, para os quais contribuíram, de forma muito positiva
e pertinente, os testemunhos vivos de avós que captaram o
interesse e a atenção da plateia. 
No final, imbuídos de um espírito de “Viva a Liberdade!”
e de “25 de abril Sempre”, cantou-se a emblemática “Gran-
dôla, Vila Morena”  e desejaram-se  “ventos democráticos”
duradouros.

[Texto escrito com o apoio do docente responsável pelos
cursos de Hannover e Bad Karlshaven, Carlos Correia.] 

O 25 de Abril relembrado por

alunos, pais e avós 

Na Semana de Projeto
todos os anos escolares
trabalharam temas dife-
rentes.
Os alunos dos primeiros
anos tiveram o tema
“Jogos de outros países”.
Os segundos anos traba-
lharam o tema “Lixo e re-
ciclagem”.
As turmas dos terceiros
anos trabalharam os temas
“Direitos das crianças” e
“Chocolate”.
Os alunos dos quartos
anos desenvolveram o tema “Hamburgo”.
Na Turma 3b, nós também trabalhámos o tema “Direitos
das crianças”, na disciplina de Língua Portuguesa, Estudo
do Meio e Expressão Plástica. Consultámos livros; vimos
cartazes e fotografias, pensámos e escrevemos os direitos
que as crianças devem ter; recebemos a visita de um mem-
bro da UNICEF e a visita de uma senhora que falou sobre
“A viagem do cacau”.
[Texto escrito pelas alunas do projeto bilingue de Ham-
burgo, Raquel e Emilia da Turma 3b da Escola Básica Ru-
dolf-Roß.] 

Semana da Literatura Portuguesa em Berlim 

ACONTECEU EM HAMBURGO: 
A Semana de Projeto

Desta vez coube aos cursos de Língua e Cultura Portu-
guesas de Hannover e Bad Karlshafen o privilégio de re-
ceberem minibibliotecas de títulos infanto-juvenis
diversos.
Esta é uma iniciativa que pretenderá motivar ainda mais
os jovens para a leitura em português, com todas as van-
tagens que daí poderão advir, nomeadamente no desen-
volvimento da sua criatividade, no estímulo do espírito
crítico, na aquisição de saberes temáticos e, não menos
importante, no desenvolvimento das suas competências
no domínio da língua portuguesa.
Além da leitura autónoma e orientada em contexto de sala
de aula, os alunos terão a possibilidade de levar livros para
casa mediante o preenchimento de uma requisição. Boas
leituras!
[Texto escrito com o apoio do docente responsável pelos
cursos de Hannover e Bad Karlshaven, Carlos Correia.] 

Em Hannover e Bad Karlshaven

Foi com entu-
siasmo que os
alunos do curso
de Pforzheim re-
ceberam a nova
biblioteca escolar. 
O dia de chegada
foi sem dúvida o
mais marcante, os
alunos tiveram a
oportunidade de
manusear os li-
vros, de ler pe-
quenos excertos e
comentar livre-
mente.
Posteriormente,
com a participa-
ção dos alunos e
dos encarregados de educação, procedeu-se à organização
da biblioteca catalogando por idades, livro a livro.
O curso agradeceu também à diretora do Hilda-Gymna-
sium  pela simpatia em disponibilizar um espaço agradá-
vel, dentro da sala de aula, para o funcionamento da
mesma, celebrando a data com um pequeno lanche.
[Texto escrito com o apoio da docente responsável pelos
cursos de Pforzheim, Eva Pinheiro.] 

Em Pforzheim 

FORAM ENTREGUES MAIS BIBLIOTECAS ESCOLARES
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PORTUGAL POST NA ESCOLA

Comemorações do Dia Internacional da Língua 
Portuguesa e da Cultura na Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP)…

Em jeito de comemoração deste Dia, a leitora Luísa Coelho
visitou, no passado dia 6 de Maio, a turma SESB do sétimo
ano desta escola proporcionando uma palestra sobre o pro-
cesso criativo de escrita, aproveitando para apresentar tam-
bém a sua obra, em especial, o seu livro infanto-juvenil
“Marcela e o Segredo das Ilhas Perdidas”.
Os alunos estiveram muito atentos e motivados aquando da
leitura de um dos capítulos e, consequentemente, fizeram
algumas questões à leitora que prontamente lhes respon-
deu.
Esta atividade teve elevadíssima recetividade pela turma
que ficou com anseio de continuar a desenvolver projetos,
nomeadamente, de escrita com a Leitora.
[Texto escrito com o apoio do docente da Escola Europeia
de Berlim, Jorge da Carvalhinha.] 

Na Escola Europeia do projeto

bilingue Kurt‐Schwitters

Em Berlim Em Berlim

No dia 4 de
Maio, véspera
das comemora-
ções deste dia, os
alunos do Curso
de Português em
Berlim não dei-
xaram passar a
data em branco.
Dos mais velhos
aos mais novos,
falou-se sobre
aquelas que con-

sideram ser as principais caraterísticas desta comunidade que constitui a língua portuguesa.
Não faltaram os elogios à gastronomia, ao clima, às paisagens paradisíacas… mas também
o reconhecimento do grande potencial económico que esta língua detém. 
Por isso mesmo, todos juntos, discutindo ideias e diferentes pontos de vista, elaboraram
um pequeno cartaz onde sobressaem alguns motivos pelos quais os alunos consideram que
se deve aprender Português: para falar com os parentes espalhados em vários países que
têm em comum a Língua Portuguesa, para poderem ler em português, para terem mais
oportunidades profissionais no futuro, porque junta diferentes culturas e… porque é uma
língua bonita e romântica!
No final, alguns alunos trocaram entre si livros de leitura em português, levando-os para
casa durante duas semanas, para que depois possam fazer um breve resumo sobre a história
a toda a turma.
[Texto escrito com o apoio da docente responsável pelo curso de Berlim, Mafalda Gon-
çalves.] 

No curso de Língua e Cultura

Portuguesas

Numa semana em que se
celebrou o Dia da Língua
Portuguesa (5 de maio), os
alunos de L.C.P. de Hanno-
ver, Hameln, Einbeck e Bad
Karlshafen elaboraram
marcadores de livros alusi-
vos à data comemorativa,
nos quais destacaram algu-
mas das figuras de maior re-
ferência do passado e do
presente da nação portu-
guesa. Os marcadores se-
riam, depois, distribuídos
pelos familiares, professo-
res e alunos das escolas ale-
mãs frequentadas pelos
nossos jovens como forma
de difundir o valor da lín-
gua e cultura portuguesas.
[Texto escrito com o apoio
do docente responsável
pelos cursos de Hannover,
Hameln, Einbeck e Bad
Karlshafen, Carlos Cor-
reia.] 

Em Hannover, 
Hameln,
Einbeck 
e Bad Karlshafen

No dia 8 de Maio do presente ano, os alunos do Curso de Língua e Cultura Portuguesas de
Ittlingen tiveram a oportunidade de participar numa dupla comemoração. 
Aproveitou-se para se comemorar o dia da Língua Portuguesa mediante a apresentação de
alguns trabalhos sobre os países lusófonos, mas também para se entregarem os Certificados
a todos os alunos que realizaram o exame de Português.
[Texto escrito com o apoio da docente responsável pelo curso de Ittlingen, Isabel Geyer.] 

Dupla Comemoração em Ittlingen
O Dia da Língua Portu-
guesa não foi esquecido
pelos alunos do curso de
Pforzheim, convidados a
trazer para a aula obje-
tos-recordações de Por-
tugal.
Em poucos minutos a
sala de aula transformou-
se numa pequena exposi-
ção variada e colorida:
do vestuário aos Pastéis
de Nata, da antiga
moeda, escudos ao pião,
das conchas e búzios às
bonecas típicas da Ma-
deira...

No final e numa folha de papel de vários metros, os alunos
tiveram a oportunidade de exteriorizar as suas ideias e sen-
timentos. Descobrimos que a língua portuguesa é bonita e
agradável, sexy e até gostosa.
[Texto escrito com o apoio da docente responsável pelos
cursos de Pforzheim, Eva Pinheiro.] 

O Dia da Língua Portuguesa em

Pforzheim


