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sÃO um contributo para O TRABALHO de difusão DO pORTUGUÊS

Projetos e atividades em Língua Portuguesa no Rein
professores alunos e pais
Haverá novidades no ensino da Língua
Portuguesa no Reino Unido no próximo ano
letivo.
Uma delas diz respeito ao aumento da
rede: foram criadas parcerias com mais
duas escolas, que irão oferecer o ensino do
Português. Uma oferta que só não é maior
porque “os horários dos professores já não
comportam mais aulas” e, em muitos casos, as escolas “já não comportam mais
alunos”, como explicou a coordenadora do
Ensino Português no Reino Unido.
E há projetos e atividade já dinamizados que irão regressar no próximo ano letivo. Apresentam-se como um contributo
para o trabalho de difusão da Língua Portuguesa e “têm conseguido uma grande mobilização dos professores e dos pais”, destacou Regina Duarte.

da recebido a visita de vários escritores
lusófonos.
Regina Duarte considera que essas visitas são “um momento especial”, já que
os alunos percebem que estão em frente ao
autor ou autora do livro que leram e com
quem vão conversar acerca dessa mesma
obra e a quem podem fazer perguntas e satisfazer a sua curiosidade.
Nos anos letivos recentes, os alunos de
várias escolas puderam interagir com escritores como Ana Luísa Amaral, Ana Saldanha, Gabriela Trindade, Isabel Mateus, Isabel Stilwell e Rui Zink, entre outros.
São momentos de que os alunos se vão
lembrar sempre e que os ajudam a pensar
na sua relação com a escrita e com a leitura de forma diferente”, sublinha.

As visitas de escritores
lusófonos às escolas
“são momentos de
que os alunos se vão
lembrar sempre e que
os ajudam a pensar
na sua relação com a
escrita e com a leitura
de forma diferente”,
afirma regina Duarte
Incentivar a leitura junto dos
alunos e dos pais
Atividades como as desenvolvidas no
âmbito do Plano de Incentivo à Leitura e
que já obtiveram resultados, com alunos e
encarregados de educação criaram ou aumentaram os hábitos de leitura.
“E há uma maior circulação de livros
portugueses, o que tem sempre efeitos na
vida fora da escola”, revela Regina Duarte, defendendo que os alunos que têm uma
boa experiência de leitura em português
“vão querer ler mais livros de autores portugueses no futuro”.
O Plano de Incentivo à Leitura motivou
ainda professores de três escolas a criarem bibliotecas de turma com a colaboração dos pais e da comunidade.
Para além da biblioteca de livros entregue pelo Camões I.P., os encarregados de
educação ofererem livros que têm em casa
e que são “lidos rapidamente por todos”.
Para além de participarem em sessões
especiais de leitura para as crianças e também na organização de dias de leitura no
parque, “em que os pais leem, ouvem ler,
e colaboram na organização do lanche das
crianças”, conta a coordenadora.
Em sala de aula ou alunos têm ain-

Declamar e aprender ciência em
português
Outro momento que convida à presença
dos encarregados e educação e das comunidades lusófonas no Reino Unido é o Dia
da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP,
que se celebra anualmente a 5 de maio.
Este ano, os alunos selecionaram poemas
de língua portuguesa, com o apoio dos docentes, e prepararam a sua declamação.”
No dia, foram ao palco declamar os poemas escolhidos.
Na assistência estavam os professores

e as famílias, que receberam, todos, uma
antologia com os poemas lidos, para poderem acompanhar a sessão e para levarem
para casa um livro de poesia”, recorda a
coordenadora.
Regina Duarte sublinha que para os alunos aquela foi a primeira vez em que subiram a um palco e ‘atuaram’ em português.
Apesar desta ser uma experiência que muitos já vivenciaram nas escolas, tal foi sempre feito na língua de escolarização do país
- o inglês. “O facto de participarem numa
celebração típica de um contexto escolar inglês, mas em que tudo acontece em português, e em que conhecem novos poemas
e músicas em português, faz com que se
sintam numa escola portuguesa”, alegra-se,
acrescentando que este não é apenas “um
saudável convívio entre famílias de diferentes partes do país”.
Porque, nequele dia, saem todos do
evento um pouco mais ‘ricos’ por ficarem
a conhecer “cada mais e melhor” culturas
partilhadas pelos povos lusófonos numa língua comum a todos. “Sentimos que não é
só cada um de nós a falar português na sua
escola ou em sua casa, mas que afinal somos muitos”, vinca.
Este ano, entre as inúmeras atividades
dedicadas àquele dia, houve a participação
da Luso-Academy, cujos alunos tocaram e
cantaram quatro músicas, à semelhança do
que tem acontecido nos últimos três anos.
Uma presença que é fruto das parcerias que
a Coordenação tem desenvolvido com várias
associações.
É o caso da Native Scienciste, que iniciou a sua atividade em Londres com os alunos do EPE (Ensino Português no Estrangeiro) naquela cidade.
Em 2016, foram mais de 500 os alunos
que participaram em sessões de ciência em
português, que os desafiaram a pensarem
num futuro profissional diferente e os deixaram “genuinamente surpreendidos” por conhecerem portugueses em profissões desafiantes ligadas à ciência e à investigação.

No âmbito do Plano de Incentivo à Leitura, as as crianças o
ouvem ler

As parcerias alargam-se ainda a outros
institutos de línguas com representação em
Londres para diversas atividades, como a
Eurotoolbox, uma coleção anual itinerante
de livros de vários países europeus que são
emprestados a bibliotecas do Reino Unido,
para divulgar a literatura infantil e juvenil
de cada país participante, revela ainda Regina Duarte.
Escrever por gosto, ‘filmar’
um livro...
Para além do PIL, há outros projetos
dinamizados em sala de aula, mas que
se estendem para além daqueles espaços
escolares.

Em 2016, forma mais
de 500 os alunos que
participaram em sessões de
ciência em português, que os
desafiaram a pensarem num
futuro profissional diferente e
os deixaram “genuinamente
surpreendidos” por
conhecerem portugueses
em profissões desafiantes
ligadas à ciência e à
investigação.
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Há dois galardões entregues anualmente a alunos

no Unido têm mobilizado

organizam dias de leitura no parque em que os pais leem e

São os casos do Concurso Vídeolivro e do
Bloco de Escrita. Este último foi criado para
incentivar os alunos a escreverem mais, “em
formatos diferentes e mais apelativos do que
os habituais textos muito formais”.
Uma forma de estabelecerem uma relação mais próxima e ‘atrativa’ com a escrita. Como resultado, coordenadora e docentes descobriram que os alunos começaram
a usar o Bloco de Escrita também fora da
aula “e a escrever textos que não tinham
sido solicitados, por terem percebido que
a escrita pode ter este caráter exploratório
que os desafia”.

No caso do Concurso Vídeolivro, os alunos são convidados a criar um vídeo de quatro minutos sobre um livro em português
que tenham lido. Uma tarefa que podem
fazer sozinhos ou com a ajuda da família,
dependendo da idade dos alunos.
Organizado pela Coordenação de Ensino e dinamizado por todos os professores
do Reino Unido e Ilhas do Canal, este concurso foi criado em 2016.
É fundamental que sejam os alunos a
escolher os livros que vão ler, sublinha Regina Duarte e, para tal, podem fazê-lo com
o apoio dos professores.
Os vídeos são depois gravados em casa
e os estudantes têm liberdade criativa para
escolherem o cenário ou os cenários em que
querem fazer a apresentação, que pode ser
estática ou em movimento, complementa a
coordenadora.
“Temos tido um aumento no número de
participações, do ensino primário ao ensino
superior. Os mais pequenos mostram sempre grande imaginação na forma como apresentam os livros e como preparam o cenário”, revela.
Em cada edição há três premiados, nas
categorias Ensino Primário, Ensino Secundário (de acordo com a organização da escola inglesa) e Ensino Superior.
“Os booktubes são cada vez mais e há
jovens que gravam centenas deles. Quisemos usar esta ideia para mostrar que ler em
português também pode ser igualmente divertido e desafiador”, salienta a coordenadora, sublinhando que ao pedir aos alunos
que sejam eles a mostrar a mensagem que
querem divulgar, muda a sua atitude perante a leitura e a forma como falam dela,
“porque são eles os responsáveis por motivar os seus pares”.
Regina Duarte considera ainda que esta
atividade aumenta o interesse dos alunos
que gravam os vídeos, mas também dos
colegas que os veem.

No Concurso Vídeolivro os alunos são convidados a criar um vídeo de quatro minutos sobre um
livro em português que tenham lido

No Reino Unido celebra-se o mérito
com prémios

O Prémio Melhor Aluno de Língua e o Prémio Ilustração Paula Rego
celebram o desempenho de alunos na aprendizagem da Língua
Portuguesa. E mostram que o seu esforço é valorizado…
O Prémio Melhor Aluno de Língua Portuguesa foi criado em 2011 para celebrar o
mérito dos alunos e mostrar-lhes que o desempenho na apredizagem da língua portuguesa é valorizado.
Dinamizado pela Coordenação do Ensino Português no Reino Unido, com o apoio
da Embaixada de Portugal e o patrocínio da
Fundação Millennium bcp, o galardão tem
sido um sucesso.
Nesta sexta edição, à semelhança das
anteriores, é selecionado um candidato por
ano de escolaridade, do primeiro ao 13º,
explica Regina Duarte, acrescentando que

A pintora Paula Rego com Regina Duarte, na
entrega dos prémios Ilustração em 2013

são selecionados mais dois candidatos do
ensino superior - um de iniciação à língua
no primeiro ano da universidade e outro de
final de curso. Há ainda a premiação de algumas categorias especiais, “como o prémio de Língua Materna, para alunos que
estão há pouco tempo no Reino Unido e
que mostram uma proficiência nativa excecional, ou como o prémio Iniciação, para
os alunos que, apesar de terem iniciado
tardiamente a aprendizagem da língua, revelam grandes progressos”, explica ainda
a coordenadora do EPE no Reino Unido.
“Estes prémios são uma motivação
para os alunos”, refere a coordenadora.
Para além de receberem um certificado das
mãos do Embaixador de Portugal, durante uma cerimónia realizada na residência
oficial, os textos dos alunos são divulgados na publicação trimestral da Coordenação de Ensino.
A cada premiado, é entregue um prémio
monetário, por parte da Fundação Millennium bcp, e um livro.
Premiar a criatividade
Já o Prémio Ilustração Paula Rego galardoa a qualidade na ilustração de uma
história ou de um livro de um autor de língua portuguesa.
Criado em 2013, foi apadrinhado pela
renomada pintora portuguesa que vive em
Londres e que logo no primeiro ano “deu
a grande honra da sua presença na entrega dos prémios aos alunos”, como recorda
Regina Duarte.
Este ano, concorreram 15 alunos, do
ensino básico e secundário. “O número de
alunos que concorre a este prémio é sempre inferior ao que concorre para o prémio
Língua Portuguesa. É premiado um aluno
do ensino primário, dos 6 aos 11 anos, e
um aluno do ensino secundário”, explica.
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No Reino Unido há uma associação que reúne professores e investigadores de Língua Portuguesa

agenda
de atividades
Bulgária

Festival de Cinema de
Burgas
Até 29 de julho, decorre o BIFF - Festival Internacional de Cinema de Burgas. O
Festival concentra-se no desenvolvimento de
uma plataforma para um festival de cinema
da região do Mar Negro (Bulgária, Roménia,
Moldávia, Ucrânia, Rússia, Geórgia, Arménia
e Turquia) ou documentários sobre a região.
Mais informação em https://filmfreeway.com/
festival/biffbg
Moçambique

Exposição de Jorge Dias
na Beira

No CCP – Pólo da Beira, ‘Plano das Coisas’, de Jorge Dias, pode ser vista até 10
de agosto. Reúne um conjunto de mais de
40 obras deste artista moçambicano que expõe regularmente desde início da década de
1990 em diversas instituições em Moçambique e no estrangeiro. Plano das Coisas
dá continuidade ao trabalho que Jorge Dias
tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos
anos, de acumulação, justaposição e deslocamento de objetos, artesanato e acessórios
em composições diversas.
O artista coloca constantemente em causa o mundo em seu redor, refletindo sobre
o que o inquieta mediante um pendor social, humano e político, ao mesmo tempo
que questiona o campo artístico, sobretudo
na forma como desafia os meios de expressão considerados mais clássicos.
Brasil

Cinema Português
Contemporâneo em São
Paulo
A Mostra de Cinema Português Contemporâneo realiza-se no âmbito do Experimenta
Portugal, um evento multidisciplinar promovido pelo Consulado-Geral de Portugal em São
Paulo e que já está a decorrer. O ciclo está
agendado entre 3 e 13 de agosto e é realizado em parceria com o Camões, IP e a Agência
Municipal SP Cine. Para obter mais informação, poderá contatar o gabinete do Cônsul-Geral - gabinetecg.saopaulo@mne.pt

“Acreditamos numa visão do Português
como língua global”
Intitula-se ‘TROPO UK’ (Associação de
Professores e Investigadores de Língua Portuguesa no Reino Unido), foi lançada a 24 de
junho e tem gerado um grande interesse. Esta
associação surgiu da necessidade que sentiam
professores e investigadores de Língua Portuguesa, da existência de uma plataforma ou um
fórum que permitisse encontros regulares e troca de ideias e que fomentasse colaborações
entre eles.
A ideia começou a ganhar contornos em
junho de 2016, no seguimento de uma conferência para professores de Português que Sofia
Martinho organizou na Universidade de Leeds,
onde é leitora do Camões, I.P e responsável
pela secção de Estudos Portugueses.
O primeiro passo foi aconstituição de uma
equipa que transformasse um projeto em algo
concreto. Para além de Sofia Martinho, fazem
parte do grupo inicial Regina Duarte, coordenadora do Ensino do Português no Reino Unido, Ana Reimão, leitora do Camões, I.P. na
Universidade de Liverpool, Antônio Márcio da
Silva, docente na Universidade de Surrey e Ana
Souza, da Associação Brasileira de Iniciativas
Educacionais no Reino Unido.
Sofia Martinho explica que esta é uma
equipa diversificada porque a associação quer
“chegar a todos no terreno”, ou seja, a todos
os níveis de ensino, do primário ao universitário, do Português Europeu ao Português do
Brasil. “Acreditamos numa visão do Português
como língua global”, defende. Um ano depois,
a ‘TROPO UK’ é já uma realidade.
O lançamento reuniu professores do ensino superior e não superior e investigadores
oriundos de toda a Inglaterra e também da Irlanda. Para além da apresentação formal da
associação, dos seus objetivos, projetos e ambições, houve ainda tempo para networking e
para uma discussão plenária sobre os projetos a desenvolver, recordou a leitora de Português na Universidade de Leeds. O evento contou ainda com a presença de dois académicos,
Patrick Pereira Rebuchat e Fatih Bayram, que
fizeram apresentações sobre o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e língua de herança respetivamente, revelou ainda.
Inscrições abertas
A ‘TROPO UK’ abriu no início de julho as
inscrições para quem pretender associar-se e
o interesse tem sido elevado, já que o principal objetivo desta organização é promover
a língua portuguesa e o seu estudo no Reino
Unido, como salienta Sofia Martinho. Um objetivo que deverá passar pelo apoio aos docentes, tanto na transmissão de boas práticas pedagógicas, como na divulgação e no estímulo
à investigação nas áreas da linguística e didática do Português e ainda na formação contínua dos professores.
Sofia Martinho diz que a ‘TROPO UK’ pretende também ser a associação que representa o ensino do Português e os seus professores de todos os níveis de aprendizagem, junto

A ‘TROPO UK’ quer criar espaços de contato entre investigadores e professores “para que a
informação chegue a quem dela mais precisa”, revela Sofia Martinho

das autoridades locais. “Até aqui o Português
tem sido representado pelos Estudos Hispânicos (Português e Espanhol) ou dentro do grupo das chamadas línguas menos ensinadas o que em termos de número de alunos não
é verdade - ou línguas comunitárias (línguas
das comunidades emigrantes)”, explica a docente universitária que espera ver a associação como um meio que ajude a dar ao Português a visibilidade “que precisa e merece”.
Uma meta tão mais importante quando a realidade mostra que num país “onde o número de alunos de línguas estrangeiras está em
declínio, o Português encontra-se numa posição favorável, diria quase em contra-corrente”,
como vinca a leitora.
Por outro lado, junto da sociedade civil, dos
atuais ou potenciais alunos e dos pais e encarregados de educação, a associação terá também um papel a desempenhar. Sofia Martinho
defende a importância das famílias falantes de
Português olharem para esta língua como uma
mais-valia para os seus filhos, mesmo vivendo
no Reino Unido.
“O Português, como língua global, oferece
imensas oportunidades a estas crianças que

O lançamento da associação
reuniu a equipa fundadora,
professores do ensino superior
e não superior e investigadores
oriundos de toda a Inglaterra
e também da Irlanda

podem crescer bilingues. Por outro lado, no
ensino superior, onde os nossos alunos são na
sua esmagadora maioria britânicos que contatam com o Português pela primeira vez na
universidade, penso que todos temos a ganhar
ensinando e divulgando o Português como língua global, uma língua em que comunicam e
se expressam 260 milhões de pessoas em oito
países diferentes, cada um com a sua cultura
riquíssima”, salienta.
Saber quantos são...
Há já ideias de atividades desenvolver. A
equipa está a definir o calendário de atividades do próximo ano letivo, mas um projeto que
gostariam de vir já a concretizar é o Encontro
Anual de Professores de Português do Reino
Unido e Irlanda. Há ainda planos de realização
de um workshop para professores “que querem
começar a desenvolver investigação na área da
didática do Português” e a vontade de organizar webinars uma modalidade que “permitirá
aos professores espalhados de norte a sul do
país terem fácil acesso às sessões de formação e partilha de ideias”, revela Sofia Martinho.
Outro objetivo da ‘TROPO UK’ é a criação de espaços de contato entre investigadores e professores “para que a informação chegue a quem dela mais precisa”. “Divulgando
mais e melhor as boas práticas teremos um
ensino mais interessante e mais capaz de produzir melhores resultados”, defende a leitora.
Mas uma das metas da associação a curto
prazo é perceber quantos alunos e professores
de Português existem no Reino Unido em todos os níveis de ensino. Para já, sabe-se que
através da Rede de Ensino do Camões, I.P. há
“24 professores a ensinar mais de três mil alunos no ensino primário e secundário”. A estes números, diz a docente universitária, há
que acrescentar ainda “os alunos e professores das Escolinhas Brasileiras, sobre as quais
neste momento não tenho dados exatos”. No
ensino superior, há 25 universidades a oferecerem licenciaturas em Português, para cerca
de 2000 alunos.
“Em termos de professores, sabemos que
68 docentes trabalham nas universidades britânicas com o apoio do Camões, I.P. mas seremos muitos mais no terreno”, assegura.

