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Realizou-se em Renningen a 5 de dezembro no Centro Por-
tuguês da localidade o convívio de natal. Os alunos e a pro-
fessora responsável pelo curso organizaram a festa, também
com a preciosa ajuda do Centro. Os alunos envolveram-se
com a preparação de diferentes atuações, depois das quais
teve lugar um lanche convívio entre todos e para o qual os
pais contribuiram com deliciosas iguarias. 
A tradicional festa de natal da Comunidade Portuguesa de
Sindelfingen realizou-se no dia 13 de dezembro. A festa foi
organizada pelo Conselho de Pais e Juvenis de Sindelfingen
/Böblingen juntamente com a Comunidade Católica de Nossa
Senhora de Fátima de Sindelfingen. À tarde, os alunos dos
cursos de Língua e Cultura Portuguesas de Sindelfingen e
Magstadt contribuiram para animar a festa com teatros, mo-
mentos musicais e declamação de poemas. Os alunos parti-
ciparam de forma muito positiva e empenhada, tendo
preparado tudo com muita dedicação. Eu senti um grande
orgulho nos meus alunos, o trabalho e a dedicação com que
todos nós abraçámos o desafio valeu muito a pena. O Con-
selho de Pais e Juvenis de Sindelfingen/Böblingen está uma
vez mais de Parabéns pela organização. Desejamos a todos
um feliz 2016, que os vossos sonhos se realizem, que tenham
muita sorte e sem esquecer que a sorte, muitas vezes, dá tra-
balho :)
Texto escrito em colaboração com a Professora Ana
Gonçalves

ATIVIDADES NOS CURSOS DE LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESAS
Em Renningen, Magstadt e Sindelfingen:

Nos dias 15, 18 e 21 de dezembro realizaram-se nas localida-
des de Wetzlar, Limburg an der Lahn e Wiesbaden respetiva-
mente, os convívios de natal do Curso de Português a cargo
do professor Luís Alberto Gomes Lopes. 
O programa foi composto por diversas manifestações desde
a canção ao teatro. As canções apresentadas foram: 
Entrada - "Bom dia!" 
"Bolachinhas de Natal" - Adaptada (texto de Cristina Arad)
"Mariana Albertina" - António Variações
Leituras:
"Letras Repartidas" - poemas para cada uma das letras de
"FELIZ NATAL"

Em Wetzlar, Limburg an der Lahn e Wiesbaden:

O "Portugal de A a Z", livro (...) , foi desta
vez trabalhado e apresentado pelos alunos
que leram os poemas em alta voz e, nalguns
casos, fizeram a exposição mais alargada da
"letra" conferida.
O livro foi sendo projetado em tela gigante,
dando lugar a um vídeo de animação sobre
o nosso primeiro Rei e a formação de Portu-
gal até ao seu reconhecimento oficial.
Após as apresentações e representações,
houve lugar a uma troca de presentes entre

os alunos em modo de "Amigo Secreto". De uma forma ani-
mada e pondo em prática os conhecimentos de língua por-
tuguesa, os alunos, através de pistas que iam sendo
oralmente fornecidas, tiveram de adivinhar quem seria o seu
"Amigo Secreto" para poderem ter direito ao seu presente. 
O convívio prosseguiu acompanhado com músicas alusivas
ao natal e as tradicionais iguarias natalícias da gastronomia
portuguesa trazidas pelos encarregados de educação dos nos-
sos alunos.
Por fim, as usuais despedidas e votos finalizaram os encon-
tros festivos de natal do ano de 2015.
Texto escrito pelo Professor Luís Gomes Lopes

Este inverno os alunos do Projeto Bilingue Português-Alemão
na Escola Primária Rudolf Roß Grundschule  em Hamburgo
têm levado a cabo muitas atividades interessantes. Fizeram
um bonito painel de inverno, coloridos cartões de natal e
bolachinhas. Foram escritas e lidas histórias de natal e houve
até um Basar de natal ao qual compareceram pais e alunos. 
Os alunos encenaram também a História do Nascimento de
Jesus na Igreja S. Micaelis em Hamburgo e festejaram o Dia
de Reis com canções e trabalhos manuais.
Texto escrito em colaboração com a Professora Ana
Paula Larkens

Em Hamburgo

Junto da Escola Europeia Secundária do Projeto Bi-
lingue Português-Alemão Kurt-Schwitters em Berlim
levámos a cabo com a Psicóloga Cecília Loureiro
duas ações de sensibilização para os alunos de lín-
gua portuguesa a frequentar os 8º, 10º e 11º anos
de escolaridade. Estão ações foram subordinadas
ao tema: “Jovens Imigrantes de Língua Portuguesa:
Violência de Género e Promoção dos Direitos Hu-
manos”. Estes jovens vivenciam múltiplas mudanças
psicosociais e psicológicas no processo migratório
e de adaptação a uma cultura diferente da de ori-
gem. Para além disto, estes jovens enfrentam as mu-
danças e desafios normais da sua faixa etária:
primeiro(s) namoro(s), preconceitos, amizade(s),
eventuais dependências. O contexto escolar rapida-
mente se transforma num fator de risco. Estas ações
de sensibilização focaram-se essencialmente na vio-
lência no namoro e nos direitos humanos. Uma ex-
periência que, na opinião de todos os participantes,
é para repetir! 

ATIVIDADES NO PROJETO BILINGUE

Em Berlim:
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Em Hamburgo:

No passado dia 23 de janeiro o Curso de Língua e Cultura
Portuguesas de Wilhelmsburg foi presenteado com a entrega
de uma Biblioteca por parte do Camões, I.P. ao liceu Hel-
mut-Schmidt.
A cerimónia oficial de entrega da Biblioteca foi marcada pela
presença da Exma. Senhora Cônsul- Geral, Dr.ª Luísa Pais-
Lowe e do Senhor Clasing, Diretor do Helmut-Schmidt-Gym-
nasium.
Este Curso recebeu também a visita da escritora Iris Verís-
simo para uma sessão de leitura e escrita criativa, aberta a
todos os pais, encarregados de educação e alunos, onde pre-
sentou o livro “ O Quintal da Adriana”, vivendo-se um am-
biente de interação e entusiasmo com a respetiva autora e o
público presente.
Também neste dia esteve patente a exposição “ Raízes", tra-
balho do pintor Renato Cavallo e da Professora Teresa San-
tos.
A Biblioteca da Escola Helmut-Schmidt passou agora a ter
uma secção inteiramente dedicada à Língua Portuguesa.
Texto escrito em colaboração com a Professora Te-
resa Santos

O CAMÕES, I.P. OFERECEU BIBLIOTECAS…
Em Berlim:

Porque Berlim é, que tenhamos conhecimento, a única ci-
dade na Alemanha onde existem jardins-de-infância bilingues
de Português-Alemão (e, no caso de um, também juntamente
com a Língua Francesa), pretendeu-se incentivar as crianças
desses jardins para a leitura em Português, oferecendo a estas
instituições Bibliotecas compostas por 13 livros pré-escolares.
Trata-se das seguintes Kitas:

Casa Azul – Maison Bleu
Cavalo Marinho

Primavera
Deslocámo-nos, para isso, pessoalmente a estes jardins-de-
infância e conversámos com pais, educadores e crianças sobre
a importância da leitura e os desafios da aprendizagem bilin-
gue num contexto multicultural como o de Berlim. Falou-se
também sobre as possibilidades de cooperação com o Ca-
mões, I.P..

… E NOS NOSSOS CURSOS TEM-SE LIDO MUITO EM PORTUGUÊS!

Com as bibliotecas que foram oferecidas para os seus cursos,
a Professora Fátima Silva, área de Düsseldorf, tem realizado
atividades de leitura.
A poesia veio à escola e deu-se a conhecer aos alunos mais
novos. Uns ainda não sabem ler, mas isso não impediu que
pudessem ouvir um colega mais velho ler um poema. O
poema escolhido foi "O Pastor" de Eugénio de Andrade. No
curso de Lohmar, o Diogo leu em voz alta o poema. E, após
conversarmos sobre o mesmo e sobre a importância dos ami-
gos, todos desenharam o poema que ouviram.

Poesia na aula de português em Lohmar:

A fantasia desceu à aula de português no curso de Gel-
senkirchen:
Um dia, a aula de português, foi invadida por histórias de
encantar. Cada aluno contou aos colegas a história que leu
e, de repente, apareceram na aula o El-Rei Tadinho e os ani-
mais inventados num sonho e transportados para a floresta
num comboio. Surgiram, também, o ouriço e a toupeira que
vivem na Mata dos Medos e nos lembram que devemos res-
peitar a natureza, e, a história da amizade entre o Sirko (o
cão) e o Lobo prateado. Conhecemos o Marquês que vivia
numa montanha azul, num castelo com quatro torres cheias
de livros e a Inês que se tornou numa contadora de histórias.
Por fim, veio o elefante cor de rosa que vivia num planeta
de fantasia e que decidiu vir viver para o planeta terra em
forma de uma história, que nunca morre e nunca será es-
quecida.

E, assim, a leitura trouxe à aula de
português um pouco de fantasia!
A leitura ajuda-nos a conhecer os nos-
sos alunos:
Todos sabemos que existem pessoas
que adoram ler e outras que não. Es-
colher um livro para oferecer ou dar a
alguém para ler é um risco, quando
não se conhecem os gostos das pes-
soas. Mas, esta situação pode funcionar
ao contrário e, a partir dessa oferta e
de um diálogo com essa pessoa, sobre
o livro lido, podemos aprender muito.
Foi o que aconteceu no curso de Kre-
feld com os alunos mais velhos.
Quando escolhi o livro para que pudes-
sem ler nas férias tentei fazê-lo a partir
do conhecimento que tenho desses
alunos e da leitura do resumo de cada
livro. O Dennis leu Ondjaki (Os da

minha rua), o Tiago leu Luísa Fortes da Cunha (Teodora e o
mistério do vulcão), o Julian leu Richard Zimler (Ilha Teresa)
e a Katharina leu o Principezinho de Antoine de Saint-Exu-
péry. Na aula, os alunos surpreenderam-me. Apesar de os li-
vros não serem os seus preferidos, as histórias foram lidas e
a apresentação oral das mesmas foi muito interessante.
Daqui surgiu um diálogo entre professora e alunos sobre os
seus gostos pessoais de leitura. Uma boa descoberta e uma
bonita mensagem, deixada pela aluna Katharina de Oliveira
(do livro que leu), ficou deste diálogo: "Nós só podemos ver
perfeitamente com o coração; o que é essencial é invisível
aos olhos. Os homens têm esquecido esta verdade. Mas você
não deve esquecê-la".

E se fôssemos ver o que é que há para além da linha do
horizonte? - Krefeld

E, fomos! Primeiro com o Philipp, que
com o seu entusiasmo, nos levou num
dragão à procura dessa linha. Atravessa-
mos um arco-íris, fomos ter a uma ilha
onde a Júlia ensinou um urso a ler. Viaja-
mos de jangada e conhecemos uma baleia.
Encontramos uma mensagem de amizade
numa garrafa. Daqui fomos levados até ao
Fred e a Maria, pelo Jan, que nos tentou
explicar como dois irmãos podem ser tão
opostos e tão diferentes, tal como o orni-
torrinco é do caracol. Para terminar, a
linha do horizonte levou-nos a Moçambi-
que a conhecer o Hugo, o valor das man-
gas de Marte e a história do avô
carpinteiro que fazia bonecos de madeira
e morreu. E, daqui ficou a mensagem de
que devemos ser felizes, mesmo quando
alguém de quem gostamos muito parte.
Textos escritos pela Professora Fá-
tima Silva


