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PORTUGAL POST NA ESCOLA

Tendo sempre como re-
ferência a Língua Portu-
guesa e o objetivo de
promover a leitura atra-
vés de atos tão simples
como o contacto com os
livros e com o próprio
prazer de ler, ao longo
dos últimos meses, a
Coordenação de Ensino
Português na Alemanha
fez chegar a alguns cur-
sos de Língua e Cultura
Portuguesas espalhados
por todo o país várias bibliotecas escolares, compostas por diferentes livros portugueses
adequados a diferentes faixas etárias, oferecidos pelo Camões - Instituto da Cooperação e
da Língua, I.P. 
Tendo como ponto de partida esses conjuntos de livros, vários professores foram cele-
brando a receção dos mesmos com alguma atividade que assinalasse o feito, sendo que as
docentes Carla Guerreiro e Marla Andrade nos fizeram chegar relatos dessas atividades
que aconteceram no âmbito dos cursos de Língua e Cultura Portuguesas das localidades
de Breuberg e Osnabrück, Minden, Nordhorn e Gütersloh.
O facto de as crianças poderem levar os livros para casa temporariamente poderá funcionar
como incentivo à leitura direcionado não apenas às crianças mas também aos pais interes-
sados. 
Por isso mesmo, desejamos a todos excelentes leituras em Português!

Leituras em Português 

Como exemplo das atividades direcionadas ao incentivo da
leitura que anteriormente mencionámos, referimos a da pro-
fessora Marla Andrade, responsável pelos cursos de Osna-
brück, Minden, Nordhorn e Gütersloh, que aproveitou a
oferta para criar um projeto de leitura intitulado ‘Nas Férias
da Páscoa eu vou ler em Português’. 
Através da descoberta e exploração do novo material, todos
os alunos escolheram um livro para ler nas férias da Páscoa,
referindo inclusive os motivos de tal escolha.

“Nas Férias da Páscoa eu vou ler em Português”

As comemoraҫões do Dia In-
ternacional da Mulher em
Augsburg tiveram lugar no
dia 6 de marҫo de 2015 com o
Sarau da Paz na Biblioteca de
Göggingen, em Augsburg,
mediante a coordenação de
Sarah Maurer e da escritora
brasileira Alexandra Maga-
lhães Zeiner. 
Entre os cerca de 40 convida-
dos estiveram os alunos do
Curso de Língua e Cultura
Portuguesas de Augsburg, que
assistiram entusiasmados à
apresentação do livro A Vitó-
ria Régia Alba, de Fátima
Nascimento.
Um dos momentos altos do dia foi quando todos juntos se uniram e criaram um dos sím-
bolos da paz no pátio externo da biblioteca.
[Texto escrito com o apoio do docente responsável pelos cursos de Augsburg e Munique,
Rui Pissarra.]

Sarau da Paz na biblioteca de 

Augsburg 

Porque aprender uma lín-
gua é muito mais do que
estar fechado numa sala de
aula a aprender a ler e es-
crever, os alunos do curso
de Língua e Cultura Portu-
guesas em Berlim, junta-
mente com a professora e
alguns pais e familiares,
aproveitaram a última aula
antes das férias da Páscoa
para irem lanchar a uma co-
nhecida pastelaria portu-
guesa em Prenzlauer Berg,
a Bekarei.
Conciliando a matéria

aprendida em aulas anterio-
res, todos os alunos fizeram
o seu pedido de forma cui-
dada e articulada, sempre
em bom português! Desde
o pastel de nata à queijadi-
nha, à tosta mista, ao bolo
de chocolate, ao Compal e
Sumol, todos se deliciaram
com as maravilhas gastro-
nómicas de Portugal.
Num grupo onde se eviden-
ciam origens portuguesas,
alemãs, brasileiras, angola-
nas e cabo-verdianas, com
crianças dos 6 aos 17 anos,

destaca-se o ambiente de
pura descontração e harmo-
nia entre todos, ao qual se
junta o interesse e empenho
em praticar português até
fora da sala de aula, dei-
xando todos os presentes
muito orgulhosos. A eles,
um enorme PARABÉNS
por terem sabido aplicar os
conteúdos letivos em situa-
ções concretas e reais!
[Texto escrito com o apoio
da docente responsável
pelo curso de Berlim, Ma-
falda Gonçalves.]

Lanche em Português na pastelaria Bekarei 

em Berlim

Os alunos do curso de Língua e Cultura Portuguesas lembraram-se que em Portugal o dia do pai se
comemora a 19 de março e não quiseram deixar passar a data em branco. Com a professora Fátima
Silva falaram, de forma divertida sobre o que mais gostam de fazer com o pai e identificaram aquilo
que o pai gosta. No final, cada aluno fez um desenho com uma bonita mensagem para o seu pai!
Por outro lado, com a professora Carla Cardoso, as crianças escreveram uma pequena carta dirigida
aos pais. Apesar dos erros visíveis nas produções das crianças não pudemos deixar de publicar estas
mensagens tão queridas e sinceras.
[Texto escrito com o apoio das docentes responsáveis por cursos da área de Düsseldorf e Estugarda,
Fátima Silva e Carla Cardoso, respetivamente.]

Feliz dia do pai!!!!
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PORTUGAL POST NA ESCOLA
Ainda estão abertas as inscrições para os Cursos de Língua e Cultura Portuguesas a terem lugar da parte da tarde, em regime paralelo
- extracurricular, em escolas dos seguintes estados federados (cujas principais zonas e cidades onde estão presentes estão assinaladas
a vermelho no respetivo mapa):

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS DE LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESAS 
ATÉ 15 DE ABRIL!!!

Baden-Württemberg Bayern Berlin

Bremen Hamburg

Niedersachsen NRW

Schleswig-Holstein

Hessen


