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Centro Cultural ensina português 
para imigrantes da Guiné Bissau 

O Centro Cultural Brasil-Cabo Verde (CCBCV) 

foi tema de reportagem positiva, em novembro, veiculada 

no principal telejornal do país, sobre o projeto de 

alfabetização de jovens imigrantes guineenses, iniciado 

em outubro de 2013. 

O projeto consiste em aulas de português para grupo de 

mais de 50 jovens imigrantes da Guiné Bissau, que não 

tiveram a oportunidade de frequentar a escola em seu 

país de origem. A taxa de analfabetismo na Guiné-

Bissau, segundo dados do Unicef, é de 56 por cento. 

 
O Centro recebeu 50 jovens imigrantes 

Na chegada a Cabo Verde, os jovens imigrantes 

costumam enfrentar dificuldades de inserção no mercado 

de trabalho local, além de constrangimentos dos mais 

diversos tipos. 

A reportagem registra que o aproveitamento dos 

estudantes, na primeira fase do projeto, foi de 95 por 

cento. Segundo Elaine Azevedo, coordenadora do 

CCBCV, a grande maioria dos alunos tinha um nível de 

escolaridade muito baixo. Agora todos sabem falar, ler e 

escrever o português. 

Na segunda fase do projeto, que está se iniciando, o 

programa ganhou parceiros importantes, como a 

Comissão Nacional de Direitos Humanos de Cabo Verde 

e a Associação dos Guineenses em Cabo Verde. Confira 

no link a seguir a reportagem completa: 

https://www.facebook.com/video.php?v=7427885691040

14&set=vb.477874542262086&type=2&theater  

 

 

 

Escritores divulgam literatura 
 brasileira na Dinamarca 

Crianças de 4 a 8 anos da comunidade brasileira 

residente na Dinamarca se divertiram com a Oficina de 

Leitura realizada na Biblioteca Pública de Orestad, em 

Copenhague, com a participação dos escritores Ana 

Maria Machado e Roger Mello. Elas ouviram a narração 

dos livros "Menina bonita do laço de fita" e "Mas que 

festa", em setembro. 

A leitura das histórias foi acompanhada das ilustrações 

de Roger Mello e, em seguida, as crianças fizeram os 

seus próprios desenhos. No segundo dia de atividade os 

escritores realizaram palestra para autores 

dinamarqueses sobre a literatura infantil brasileira, na 

associação de autores, em Copenhague. 

 

Momento da leitura e ilustração realizada pelos  

convidados Roger Melo e Ana Maria Machado 

Ana Maria Machado tem 40 anos de carreira, mais de 

100 livros publicados no Brasil e em mais 18 países. A 

escritora é imortal da Academia Brasileira de Letras e já 

vendeu quase 20 milhões de livros. 

Além de escritor, Roger Mello é um importante 

ilustrador. Foi o primeiro brasileiro a vencer o mais 

importante prêmio do mundo no âmbito da literatura 

infantil e juvenil, o Hans Christian Andersen, que é 

considerado o pequeno Nobel da literatura. Roger 

também já recebeu o premio Jabuti na categoria 

literatura infanto-juvenil. 
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Centro Cultural Brasil-Angola 
 realiza evento no Lar Kuzola 

O Sopa de Letrinhas, projeto de incentivo à 
leitura infantil da Casa de Cultura Brasil - Angola 
(CCBA), realizou mais uma roda de leituras no Lar 
Kuzola, em Luanda, no dia 20 de novembro de 2014.  

Trinta crianças carentes participaram ativamente da 
atividade e tiveram a oportunidade de conhecer as 
historinhas: “O Ovo”, dos autores brasileiros Ivan Zigg e 
Marcello Araujo e “A Missanga e o Sapupo” da escritora 
angolana Cremilda de Lima. A contação de histórias foi 
realizada pela diretora da CCBA, Tessa Pisconti. 
 
O Lar Kuzola é uma instituição de caridade localizada 
em Luanda e mantida pelo Ministério da Reinserção 
Social de Angola. Atualmente o Lar abriga cerca de 300 
crianças de até 14 anos, que não têm mais a 
possibilidade de viver com os pais. A palavra "kuzola", 
da língua kimbundu, significa algo singelo em português: 
amor. O programa Sopa de Letrinha foi criado em 2009 
e desde então já beneficiou milhares de crianças, com 
várias rodas de leituras. 

 
O projeto "Sopa de Letrinhas"  
incentiva a literatura infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Textos brasileiros são 
 encenados para chilenos 

O projeto "Conta Contos" que consiste na 

apresentação, em espanhol, de peças teatrais baseadas 

na obra de autores brasileiros, foi organizado no Centro 

Cultural Brasil-Chile (CCBRACH) e coordenadas pela 

atriz e pedagoga Bruna Felice. 

 As apresentações têm atraído chilenos de todas as 

faixas etárias. Já foram realizadas quatro 

apresentações, sendo duas em agosto e duas em 

outubro. A primeira foi em uma escola em Santiago para 

estudantes do ensino básico. A segunda, em um ginásio 

de esportes, na cidade de Curacaví, com a participação 

de três colégios locais, com mais de 200 crianças. 

A terceira e quarta apresentações foram no Café 

Literário, na comuna de Providência, cada qual com 

aproximadamente 50 pessoas, entre crianças e adultos. 

O conto que tem sido apresentado em todas as sessões 

é "Si yo fuera un esqueleto", adaptado do livro 

"Esqueleto, tomate e pulga", de Ricardo Azevedo, com 

direção de Ekar Vera e produção de Bruna Felice.  

  

 

Alunos peruanos treinam 
 português em oficina criativa 

Os estudantes de português do Centro Cultural 
Brasil-Peru (CCBP) têm participado de uma oficina 
bastante original, intitulada "Na Kombi com Simoni". Os 
alunos peruanos saem numa van, com a professora 
Simoni, pelas ruas de Lima, para locais que ofereçam 
serviços em português. Com isso, eles treinam a língua 
na prática. 

Uma das atividades desenvolvidas, a título de exemplo, 
foi a visita a um restaurante que tem uma garçonete 
brasileira. O roteiro das atividades do "Na Kombi com 
Simoni" inclui museus, passeios turísticos, Embaixadas, 
fast food, sempre utilizando a língua portuguesa. A 
oficina foi idealizada pela professora Simone do Carmo 
Gomes, do CCBP. 

 
A oficina "Na Kombi com Simoni" permitiu 

 que os alunos praticassem a língua portuguesa 

Crianças brasileiras ganham 
 livros infantis em Berlim 

O projeto "O livro é meu amigo", desenvolvido ao 
longo de 15 semanas, em Berlim, com crianças 
brasileiras, encerrou-se no dia 26 de novembro. 
Coordenado pela educadora Cristina Litran, as rodas 
de leituras foram realizadas no estabelecimento "A 
Livraria". 

Acompanhadas dos pais, as crianças tiveram a 
oportunidade de praticar o português durante os 
encontros de leitura. Os livros eram de Ruth Rocha, 
Monteiro Lobato, Rubem Alves, Mário Quintana, 
Tatiana Blinky, Ana Maria Machado, Ziraldo, entre 
outros. 

Ao final do projeto, a coordenadora distribuiu livros 
infantis para os participantes das leituras, incentivando 
mais uma vez a manutenção dos laços de cada uma 
delas com a língua portuguesa e a cultura brasileira. 
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