
                                                  

  

 

Photo story: descrição do grupo 

O nosso grupo de alfabetização existe desde Setembro de 2007 e desde então 

tem vindo a crescer. No final do ano lectivo anterior (2007/2008) éramos oito alunos. 

Agora, no final deste novo ano lectivo, somos dezassete alunos a frequentar as aulas, às 

terças e quintas das 19.30 às 21h. 

Começámos as aulas com um professor voluntário, que dá aulas numa escola de 

ensino básico regular. Foi-nos apresentado como possível professor do grupo e 

simpatizámos logo com ele. Ficámos muito contentes quando ele ficou como nosso 

professor. Era uma pessoa muito disponível, quer faça chuva ou faça sol tinha sempre 

um sorriso e uma palavra amiga para nos dar. 

Nós chegámos até aqui pois tomámos conhecimento por diferentes formas de 

divulgação do K’CIDADE ou então por influência e convite de amigas.  

Motivados para aprender a ler e a escrever, somos um grupo que pouco falta e 

que se empenha no seu trabalho. Apesar de alguns considerarem a nossa vinda para a 

escola como tardia, e sermos alvo de troça, encontramos aqui um grupo com muita força 

de vontade, desejo de aprender, motivado, também pelo incentivo dos familiares e dos 

nossos próprios patrões.  

Mas se importa termos o apoio daqueles que nos são próximos, importa ainda 

mais querermos aprender e vermos utilidade naquilo que estamos a fazer. E o saber ler e 

escrever abre muitas portas que, infelizmente, ainda estão fechadas para nós. Notamos 

nas coisas mais básicas como ler cartas sem pedir ajuda a ninguém, ver notícias na 

televisão, filmes, utilizar o telemóvel… se soubermos ler não temos de expor tanto a 

nossa vida nem estar tão dependentes das outras pessoas. 

Numa vida atarefada como a nossa é importante haver um momento relaxante e 

pessoal, um momento para fazer algo para nós próprias, e aqui na escola encontramos 

esse momento… um momento de aprendizagem, mas aprendizagem com prazer e gosto.  

Assim, mais do que um grupo de colegas de escola, encontramos aqui um grupo 

de amigas, que partilham aprendizagens, dificuldades e alegrias, tal como festas, 

jantares e momentos de convívio. E a experiência e os resultados têm sido de tal forma 



                                                  

  

 

positivos que todos nós que já cá estávamos no ano anterior continuamos a frequentar a 

escola. 

Depois da saída do professor Hugo estivemos três meses sem ter aulas, pois não 

havia nenhum professor disponível. Agora temos um professor novo, também 

voluntário. É advogado e nunca trabalhou na área da alfabetização antes, apesar de ser 

uma área do seu interesse. Ensina muito bem e sentimos que estamos a aprender muito. 

Também temos colegas novos, que querem aprender, tal como nós, para serem mais 

independentes mas também para conseguirem arranjar emprego. 

Gostaríamos de agradecer ao K’CIDADE por nos ter aberto as portas e nos ter 

arranjado uns professores à maneira.  

 

Vira à direita em a das lebres 

1º à esquerda (ponte estreitinha) 

Serviços de Loures (cruzamento) direita (para cima) 

Passa-se umas casas e corto na primeira à esquerda (bairro da milharada) antes 

de chegar a umas bombas da BP 

Desço e corto à direita no sentido de palhais. Passo por baixo de uma ponte/ 

túnel e vou sempre em frente. Passo por hortas, por um pavilhão, por uma ponte, depois 

subo e vejo logo os prédios cor-de-rosa.  


