
 

14.10.2009 

No primeiro dia que fui à alfabetização de adultos no Prior Velho havia rusga 

no bairro Quinta da Serra. Os alunos iam chegando aos poucos, contando o que se 

passava no bairro. 

Desse dia destaco o bom ambiente de aprendizagem, o diálogo que foi 

acontecendo enquanto todos observavam a pintura da Paula Rego (a primeira missa 

no Brasil), das frases que iam surgindo a esse propósito, o respeito pelo tempo e ritmo 

de cada um… e de toda a gente falar, maioritariamente, crioulo (e eu não entender 

nada!) 

Foi neste dia que ouvi a [1] dizer aquela frase que nunca mais esqueci: “Esta não 

é uma escola de antigamente. É uma escola de arte”. Porém, reparei que esta mesma 

pessoa que dizia esta frase tinha ao lado do seu caderno a Cartilha do João de Deus, o 

que me parecia algo controverso, uma contradição espantosa… Esta foi uma questão 

que proporcionou, ainda, muitos e interessantes debates de ideias, sobre o que é a 

escola, como se aprende e ensina. No fundo como os pressupostos deste projecto de 

alfabetização desconstroem a imagem estabelecida que alguns adultos têm em relação 

à escola e à aprendizagem. 

É um desafio interessante o redesenhar da configuração imaginária que os 

adultos possuem da escola, muito diferente da proposta educativa na qual assenta este 

projecto. Na memória destes adultos, ainda que muitos nunca tenham frequentado 

contextos formais de educação, a escola baseia-se no livro de leitura, nas cópias nos 

cadernos, na figura autoritária do professor, entre outras referências. Daí que surjam 

questões como: “não há livro?”, “o que vamos ler?”, “hoje ainda não escrevemos nada!” 

ou “ hoje trabalhei muito, escrevi muitas frases!”. 

É muito importante compreender esta visão para, então, propor a mudança 

para outra realidade que não apresenta estas referências. Aqui a palavra é dita, é 

ouvida e é construída por todos através do diálogo com a imagem, consigo e com o 

outro. É este o desafio da mudança, de partir para a viagem pedagógica do ler com 

Arte, e do que ela representa, levando na bagagem as memórias destes adultos para, 

depois, ir construindo outra realidade educativa e dar outro significado a essas 

memórias. 

 

 

 

 

 

Comentário [ab1]: Ver em anexo a 
notícia. É esta a realidade do bairro: 
violência, armas e tráfico e consumo de 
drogas 

Comentário [ab2]: O crioulo é a língua 
de comunicação e de pertença dos adultos 
que participam no projecto. 

Comentário [ab3]:  Esta foi uma 
questão que proporcionou, ainda, muitos e 
interessantes debates de ideias, sobre o 
que é a escola, como se aprende e ensina. 
No fundo como os pressupostos deste 
projecto de alfabetização desconstroem a 
imagem estabelecida que alguns adultos 
têm em relação à escola e à aprendizagem 



 

Operação da PSP no Prior Velho à procura de armas e drogas 

 
Elemento da Unidade especial da polícia na Quinta da Serra RTP  

Desde as 07h00 que mais de 100 elementos da polícia cercaram o Bairro da Serra, 

no Prior Velho, em Loures, numa operação que acontece na sequência de 

investigações e depois de na semana passada se ter registado um tiroteio nesta 

zona. A meio da manhã já tinham sido detidas seis pessoas. 

Operação da PSP no Prior Velho à procura de armas e drogas 

Entre equipas da investigação criminal, de intervenção rápida e um reforço da 

unidade especial da polícia, foram deslocados para o terreno 120 elementos de 

autoridade. Em declarações à equipa de reportagem da RTP no local, a 

subintendente Florbela Carrilho, da PSP, confirmou que a meio da manhã seis 

pessoas tinham sido detidas. A operação decorre ao abrigo da nova lei das armas. 

No local estão ainda dois procuradores do Ministério Público que acompanham os 

elementos da PSP que cumprem mandados de busca. O bairro foi cercado. 

“Ninguém entra e sai sem ser revistado”, disse então a subintendente da PSP.  A 

polícia apreendeu diverso material que ainda não foi quantificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonte:http://tv.rtp.pt/noticias/?t=Operacao-da-PSP-no-Prior-Velho-a-procura-de-armas-e-

drogas.rtp&article=286906&visual=3&layout=10&tm=8  

 

PSP: operação no Prior Velho culminou com oito detenções, apreensões de 
droga e armas 

 
por Agência Lusa, Publicado em 14 de Outubro de 2009    

A “operação especial” da PSP na Quinta da Serra, no Prior Velho, culminou hoje na detenção de oito 

pessoas por tráfico de droga e posse ilegal de armas, tendo sido apreendido haxixe, cocaína, armas de 

fogo e munições. 

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adiantou que a operação no concelho de Loures, 

direccionada para a apreensão de armas ilegais, desenrolou-se entre as 07:00 e as 11:00 para cumprimento 

de doze mandados de busca domiciliária, contando com 120 elementos, entre os quais Equipas de 

Intervenção Rápida e da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente do Corpo de Intervenção, Grupo de 

Operações Especiais e Grupo Operacional Cinotécnico. 

No âmbito da operação, que contou também com duas revistas a automóveis, foi detido um homem de 44 

anos por posse ilegal de arma de fogo, três outros, com idades entre os 20 e os 22 anos, por posse de 

munições e quatro, entre os 21 e 23, por tráfico de estupefacientes. 

Os elementos da PSP apreenderam uma pistola de calibre 22 milímetros (mm), um revólver calibre 32 

(com quatro munições no tambor), uma espingarda, 21 munições de calibres 9 mm, 7,6mm (calibres 

militares ou de guerra) e 12 mm, bem como três cartuchos. 

Foram ainda apreendidos 60,94 gramas de haxixe, 1,09 de cocaína e 1330 euros em dinheiro. 

Segundo a PSP, os detidos serão ouvidos quinta-feira em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da 

Comarca de Loures, para aplicação de medidas de coacção. 

 

Fonte: 

http://www.ionline.pt/conteudo/27932-psp-operacao-no-prior-velho-culminou-com-oito-detencoes-

apreensoes-droga-e-armas  

 

Ver também: http://www.youtube.com/watch?v=050GSDIo39s  
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28.10.2009 

Trabalhei pela primeira vez sozinha com o grupo que já iniciou a 

alfabetização há mais tempo. Neste dia surgiu uma discussão interessante sobre 

maiúsculas, minúsculas e letras impressas e manuscritas. A [1] é que trouxe o 

assunto para discussão, pois referiu que não conseguia perceber todas as letras. 

Até esse momento apenas trabalhavam com maiúsculas. Ficou então decidido 

que passaríamos a trabalhar com as minúsculas, para que lhes fosse possível 

aceder mais facilmente à informação escrita do dia a dia. 

4.11.2009 

Foi a primeira vez que trabalhámos com jornais, recorrendo à técnica do 

recorte de palavras e construção de frases. Foi uma actividade que funcionou 

muito bem, todos estavam muito empenhados em formar e ler as frases. O 

[NOME] demonstrou muita motivação e autonomia nesta actividade. Todos 

ficaram motivados para o manuseamento e leitura de jornais e ficaram de trazer 

recortes das palavras lidas em jornais. 

11.11.2009 

A partir da leitura de um título de um artigo da revista Pública – Paula 

Rego: Brutalidade Bela – e da observação de alguns quadros da pintora, surgiu 

o debate sobre a significação individual da obra da pintora. Primeiro surgiram 

frases comuns como: “gosto da pintura, é bonita, é bela”, depois insisti na 

exploração do significado de “brutalidade”, então surgiram afirmações como 

“pinta cenas da vida, do mundo, do fim de século”.  

[1]– A pintura da Paula Rego é de fim de século. A Paula Rego pinta cenas do 

mundo e da vida. A pintura da Paula Rego é a revolução que está no mundo. 

[NOME] – A Paula rego é uma pintora especial. A Paula Rego tem muito 

trabalho a fazer os quadros. 

[5] – A pintura da Paula Rego é bela. 

 

17.11.2009 

Apresentação do (4) 

- nasceu na Guiné no dia 25 de Maio de 1985. É solteiro. Da etnia Manjaco. 

Apresentação da (3) 

Comentário [ab4]: Um obstáculo à 
utilização da leitura para a realização de 
tarefas do quotidiano: ler um recado, uma 
notícia de jornal, uma carta ou uma 
informação 

Comentário [ab5]: Com esta 
actividade pretendi introduzir o jornal 
como um instrumento de leitura para 
finalidades como manter-se informado, 
procurar emprego ou simplesmente ocupar 
o tempo. O grupo esteve muito motivado e 
interessado no manuseamento dos jornais 

Comentário [ab6]: Surgiu, por acaso 
uma notícia sobre a Paula Rego que deu 
origem a uma actividade com duas 
intenções: o manuseamento da revista e a 
reflexão sobre a pintura da artista 

Comentário [ab7]: Frases sobre a 
pintura da Paula Rego 



 - nasceu na Guiné no dia 20 de Janeiro de 1972. De etnia Manjaco. É casada e 

tem 4 filhos. O marido e os filhos estão na Guiné. Está em Portugal há 5 meses 

para ser tratada devido a um problema no coração. 

[1] – Nasceu em Cabo Verde. É viúva. O marido combateu no exército 

português na guerra colonial. Tem 4 netos. Tem a situação regularizada. Está 

em Portugal desde 1991. 

[5] – Nasceu na Guiné. Veio para Portugal em 2003 e está legal no país desde 

2003. 

[2] – Nasceu na Guiné. Tem 4 filhos, dois têm a situação legal regularizada e 

dois não, têm idades entre 23 e 33 anos. É viúva. O marido era antigo 

combatente do exército português. Ela veio para Portugal para tratar da pensão 

da reforma do marido. Ainda não tem a situação legal regularizada. 

A partir deste dia o registo de presenças, que passou a ser feito pelos 

adultos em processo de alfabetização. 

24.11.2009 

 Neste dia tivemos uma convidada especial – a artista Antonieta Roque 

Gameiro – que fez uma escultura de barro para todos verem. Tudo está 

registado em vídeo, destaco, porém alguns dados que recolhi da apresentação 

dos adultos que participam no projecto: 

[6] – nasceu em Cabo Verde. Tem 52 anos e faz 53 a 26 de Junho. Está em 

Portugal desde 1997. 

[1] – “gosta de estudar pra passar de vida”. Foi das primeiras a participar no 

projecto de alfabetização e refere que todas as colegas que começaram com ela 

desistiram… “mas eu ainda continua e quero terminar, vai até fim.” 

2.12.2009 

Eu estava a registar num bloco as frases com a minha letra, surgiu a 

questão de elas acharem que só conseguiam ler as letras impressas e então fui 

escrevendo com diferentes, e acessíveis, grafias várias palavras que elas já 

conhecem para que as lessem, e claro foi fácil, para surpresa delas! 

  

 

 

 

 

Comentário [ab8]: Caracterização dos 
participantes 

Comentário [ab9]: Caracterização dos 
participantes 

Comentário [ab10]: Motivação para 
continuar a participar no projecto de 
alfabetização 

Comentário [ab11]: Uma dificuldade 
que referiram como incapacidade e que 
perceberam que afinal conseguiam superar 



09.12.2009 

Episódio relatado pela [1] 

O neto perguntou-lhe: 

- Por que é que os seus pais não puseram você na escola? 

(NOME) – Não fui à escola porque fui escravizada pela minha mãe. Lá as 

meninas ficavam a tomar conta dos irmãos mais pequenos, a fazer as tarefas de 

casa e trabalhos no campo, como acartar lenha e trabalhar na agricultura. 

O pai dizia que as raparigas só queriam ir à escola para escrever cartas aos 

namorados. Mas a Alda acha que se fossem à escola estariam mais informadas e 

até teriam condições para escolher um bom marido e não casar com um 

homem mau para elas e para as filhas. 

 

16.12.2009 

Estas frases surgiram de uma conversa sobre a importância de saber ler: 

Uma vez, em Fátima pedi à Nossa Senhora para me ajudar a aprender a ler 

e a escrever, e ofereci-lhe uma caneta. [5] 

Este pequeno espaço é muito importante para nós. Quem está lá fora, não 

imagina como é importante o que se passa no canto desta mesa. A escola é 

minha amiga! [1] 

Eu quero dizer muitas coisas, mas não sei as palavras para dizer. [3] (dito 

em crioulo, pois não foi possível de outra forma) 

Cada pintor tem a sua maneira de pintar. Picasso, Gauguin, Paula Rego… 

têm todos pintura diferente. [1] 

Diálogo a partir de um quadro da Paula Rego                               

Onde estão? 

Esse grupo está como a gente. Têm livros e estão sentadas em baldes e de joelhos. (1) 

O que estão a aprender? 

Comentário [ab12]: Motivo da não 
frequência da escola em criança  

Comentário [ab13]:  Sobre a pintura - 
Alda 



Este pequenino espaço é muito importante para nós. Para quem está de fora, acha que está a 

brincar, mas não! A escola é importante por todos os motivos: 

- a vida é diferente para quem tem escola  

- Tudo tem palavra, tem sentido (1)  

A escola é minha amiga. (5) 

Podia continuar a estudar, se soubesse ler e escrever. Era mais fácil a vida se soubesse ler e 

escrever (ir ao banco, ao médico, nos transportes…) Porquê? (Silêncio…) (3 ) 

Quando preciso de apanhar o autocarro no campo grande para o prior velho, tinha de 

perguntar às outras pessoas qual era. Mas agora já sei é o 329, eu sei, mas antigamente não 

sabe. Antes para ir levantar dinheiro no banco tinha de pedir ao meu marido para me 

acompanhar ao banco, e ele ficava a saber o dinheiro que eu tinha e queria sempre algum para 

ele. (Risos) Agora sei pôr o código e sei ver no recibo quanto dinheiro eu tenho no banco. Eu 

consigo agora levantar dinheiro, pagar as minhas contas porque sei ler algumas palavras que 

aprendi na escola. (5 ) 

Eu quando precisava de comprar o passe, tinha de pedir à minha filha. Agora eu chego no meu 

banco, movimento as minhas contas e confere o papelinho. (1) 

Agora quero aprender a carregar o telemóvel no multibanco. (5) 

Eu também ainda não sei. (1) 

 O meu pai era muito antigo e não me pôs na escola. Agora não sei nada! Eram tempos de 

muita miséria e tinha de trabalhar para comer! Ninguém ia à escola. Era tempo de guerra. 

Depois fui para a casa de uma senhora para me criar, mas ela também não me pôs na escola. 

Ela batia-me e punha-me a trabalhar em casa. Tempo de guerra era muito duro. ( 5 ) 

O meu pai pôs os rapazes mas não pôs as meninas. Para não escrever aos namorados. (1 ) 

Quando entrei não entendia letra. A patroa escreveu no frigorífico a ementa da semana. Eu não 

entendia nada… (1) 

Eu não conhecia a escola. Mas eu tinha sede de escola. Antes não podia ir à escola, tinha 4 filhos 

pequenos e a escola era de noite. (1) 

A escola deixa a cabeça aberta. (1) 

A escola é importante, aprender a ler e a escrever. Porque assim posso ter documentos. Na 

Guiné não estudei, porque tinha de trabalhar (lavrar). (4) 

Em Cabo Verde, agora o estado obriga as crianças a irem à escola. (1) Na Guiné não. (4) 

 

 

 

 

 

Comentário [ab14]: Expectativas : 
- continuar a estudar 
-ter a vida facilitada , por exemplo na ida 
ao médico, ao banco ou para utilizar os 
transportes 

Comentário [ab15]: Mudanças na vida 
quotidiana: 
- utilização de transportes 
- utilização do multibanco 
-maior autonomia em relação aos outros a 
quem recorria para a realização de algumas 
tarefas do quotidiano 

Comentário [ab16]: Recorria à filha 
para comprar o passe, mas agora já 
consegue utilizar o multibanco para 
levantar o dinheiro para comprar o passe, é 
mais autónoma 

Comentário [ab17]: Expectativas de 
realização de outras tarefas quotidianas 
possibilitadas pela aprendizagem da leitura 
e da escrita 

Comentário [ab18]: Motivo da não 
frequência da escola em criança  

Comentário [ab19]: Outro motivo 
para a não frequência da escola em criança 

Comentário [ab20]: Dificuldade 
sentida na vida quotidiana, antes de iniciar 
a aprendizagem da leitura e da escrita – ler 
um recado, neste caso uma ementa. 

Comentário [ab21]: Motivo da não 
frequência do ensino recorrente, já em 
adulta  

Comentário [ab22]: Impacto pessoal 
da aprendizagem 

Comentário [ab23]: Motivação – ter 
documentos, estar legal no país  

Comentário [ab24]: Motivo da não 
frequência da escola em criança 

Comentário [ab25]: A que se 
acrescenta a não obrigatoriedade da 
frequência do ensino na Guiné  Bissau 



06.01. 2010 

Relato de um episódio no local de trabalho – (1) 

Possuir algumas competências ao nível da leitura, da escrita e da 

expressão oral é importante pois dá segurança e confiança para falar com os 

chefes quando surge algum problema que é necessário resolver.  

Neste caso a situação tinha a ver com o facto de uma das colegas da 

limpeza ter-se despedido e não contratarem ninguém para a substituir. Assim o 

trabalho desta funcionária passaria a ser feito pela (NOME). Ela achou injusto, 

pois o combinado era ela limpar um piso e não dois. Para ser assim ela teria 

que receber o equivalente ao seu trabalho. Desta forma apresentou os seus 

motivos à chefe, que acabou por resolver o problema contratando uma 

funcionária para limpar esse piso.  

A (NOME) refere que a escola teve um papel importante nesta sua 

atitude, pois sentiu-se mais confiante porque consegue falar melhor e expor o 

seu ponto de vista.  

 

19.01.2010 

Iniciámos um debate sobre o que significa esquisito(a) - pois estava 

escrito na capa de uma revista " a minha escola em Portugal é esquisita"-, 

explorámos o significado da palavra, que eles não conheciam, falámos sobre 

comida, pessoas, escola e a pintura da Paula Rego. O debate foi interessante e 

acabou por ir parar à forma como decorrem as sessões de alfabetização. As 

frases criadas reflectiram essa discussão: 

A pintura da Paula Rego é esquisita. Porque é diferente. As pessoas parecem 

animais. Os animais parecem pessoas. A pintura da Paula Rego mostra tudo o 

que acontece no mundo de bom e de mau. 

A minha escola do Prior Velho é esquisita. É diferente das outras escolas. Não 

tem livro de leitura, mas tem muitos livros de arte. Aprendo a ler com esses 

livros.  

  

 

 

 

 

Comentário [ab26]: A autoconfiança é 
uma conquista importante para estes 
adultos em processo de alfabetização.  

Comentário [ab27]: Sobre a pintura da 
Paula Rego 

Comentário [ab28]: Sobre o projecto – 
Ler com Arte 



20.01.2010 

Estas frases foram retomadas na sessão seguinte. Trabalhámos a leitura e 

a forma como as palavras se organizam nas frases. E surgiram outras frases:  

A minha escola é diferente e eu gosto dela. Eu gosto de aprender a ler. Eu sei 

ler muitas palavras.  

 

Comentários que surgiram durante a utilização do computador,  

pela primeira vez! 

- Foi a primeira vez… foi emocionante! (1) 

- É mais fácil do que escrever no papel. (1) 

- Pensávamos que era mais difícil, e é fácil. (5) 

 

14 DE ABRIL DE 2010 

TEXTO – LER E ESCREVER 

(que surgiu de um diálogo sobre práticas de leitura e de escrita) 

(nome), tu lês? 

Sim, eu leio algumas coisas.  

Quais as coisas que tu lês? 

Eu leio frases da Bíblia, as letras grandes dos jornais e pequenos bilhetes. 

O que tu lês na escola? 

Eu leio palavras, frases e textos. 

Nós lemos notícias de jornal. 

Nós escrevemos e lemos textos no computador. 

Ontem eu li um texto sobre a alimentação. 

(1) 

 

 

Comentário [ab29]: Sobre o projecto 
Ler com Arte 

Comentário [ab30]: Práticas de 
leitura: 
- frases da bíblia 
- títulos de notícias de jornais 
- bilhetes 
- pequenos textos informativos 
 
Práticas de escrita: 
- escrita de textos no computador 
 



 

EPISÓDIO – PAGAMENTO DO IRS – (1) 

A entrega anual do modelo do irs é obrigatória, no entanto nenhuma das 

hipóteses de entrega disponíveis permite que estes adultos o façam de forma 

autónoma. 

Este episódio foi relatado pela (nome), que estava à espera da carta com a 

password mas nunca mais chegava. Ela queria saber como poderia saber se já 

tinha sido enviada ou não. Então perguntei como ela fazia para entregar o 

modelo do irs. Disse que pagava sempre a uma pessoa para o fazer. O que ela 

fazia era juntar os recibos do vencimento e das suas despesas e entregar esses 

documentos e a carta com a password de acesso para essa pessoa. Então 

pagava-lhe para ela fazer o preenchimento do formulário e entregar via 

electrónica. 

 

 

25.05.2010 

Notas retiradas em conversa com a (1): 

 Uma pessoa que não tem escola, é uma pessoa diminuída até para o 

ambiente. 

 A escola sempre fez falta na minha vida. 

 A escola é importante para a vida da gente. 

 Aqui aprendemos muitas coisas… sobre a vida: o ambiente (água e lixo), 

saúde e alimentação, a conviver com os outros, a lutar pelos nossos 

direitos. 

 No trabalho, com pouca escola, a pessoa aprende os direitos dela. 

 Aprendemos a ler na rua, a falar com o pessoal com outros modos. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário [ab31]: Obstáculos e 
estratégias de superação 

Comentário [ab32]: A escola 
possibilita uma mudança de atitude, por 
exemplo em relação ao ambiente 

Comentário [ab33]: Refere a 
importância da aprendizagem na vida de 
toda a gente e na sua própria vida 

Comentário [ab34]: Aprendizagens 
referidas no âmbito geral sobre temas 
como o ambiente, a saúde, a alimentação. 
Aprendizagens a nível da relação com os 
outros. E a abertura que as aprendizagens 
possibilitam na defesa dos direitos e numa 
cidadania mais activa. 

Comentário [ab35]: Reforça as 
afirmações anteriores 



 

08.06. 2010 

 

Na sequência da realização de um cartaz sobre o projecto de 

alfabetização de adultos, para afixar durante a festa da paróquia, 

surgiram as afirmações que se seguem: 

 

Na alfabetização aprendemos e desenvolvemos muitas coisas em nós. (1) 

 

Aprendemos a ler, a escrever e a falar em português. (2) 

Na escola aprendemos a viver melhor: em casa, no trabalho, no caminho, com 

os outros e nas repartições. 

 

Aprendemos a ler os recibos do ordenado, das compras ou do multibanco. (5 e 

6) 

Escrever é muito importante porque quando vamos tratar de papéis já não é 

preciso pedir um favor ou pôr o dedo na tinta para assinar um documento. (1) 

Não ter escola não é vergonha, porque na Guiné e em Cabo Verde as meninas 

tinha de trabalhar. (6) 

Fui criada por brancos (portugueses), mas só a ensinaram a trabalhar. (2) 

Quem sabe ler se desenrasca. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário [ab36]: Associam a 
aprendizagem ao desenvolvimento pessoal 

Comentário [ab37]: A aprendizagem 
da língua portuguesa é muito importante 
pois a língua que conhecem e utilizam é o 
crioulo 

Comentário [ab38]: Os impactos na 
vida quotidiana possibilitados pela 
aprendizagem da leitura e da escrita 
reflectem-se nos mais diversos níveis: 
- na vida pessoal em casa e na família 
- no contexto do trabalho 
- nos percursos diários para deslocação e 
na utilização dos transportes públicos 
- no relacionamento inter-pessoal 
- nas relações estabelecidas com 
instituições 

Comentário [ab39]: Práticas de 
literacia na vida quotidiana: 
-ler recibos 

Comentário [ab40]: Também a 
superação de situações de discriminação, 
ou pelo menos que estes adultos sentem 
como tal e reforço da autonomia 

Comentário [ab41]: Houve, no 
passado, uma razão para não aprender a 
ler. Todos compreendem essa razão e 
acham que não devem ter vergonha. No 
entanto há situações quotidianas que as 
remetem para este sentimento. 

Comentário [ab42]: Motivo da não 
frequência da escola - Isabel 

Comentário [ab43]: Quem sabe ler 
safa-se melhor, pois na sociedade em que 
vivemos a escrita assume um papel centra 
em todas as actividades quotidianas 



15.06.2010 

A escolha das fotografias para o cartaz também promoveu e continuou o 

diálogo que possibilitou as seguintes afirmações: 

 

AQUI SEMPRE NOS AJUDAMOS UNS AOS OUTROS. 

APRENDEMOS MELHOR QUANDO TEMOS AJUDA DOS COLEGAS. 

OS COLEGAS AJUDAM A APRENDER E AS PROFESSORAS TAMBÉM. 

GOSTAMOS DE APRENDER E SABER LER, ESCREVER…  

É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS PORQUE QUEM SABE LER PODE FAZER MUITAS COISAS: 

ARRANJA EMPREGO (6), 

ESCREVER CURRÍCULO (1),  

IR ÀS COMPRAS SOZINHA (5), 

 IR AO MULTIBANCO (6)  

A PINTURA É MUITO IMPORTANTE NA ALFABETIZAÇÃO (1) 

NÃO SABER LER, NÃO TEM CULPA. ( 3 )        

 

 

 

Uma folha de caderno para concluir… 

 

 

 

 

 

Comentário [ab44]: A entreajuda 
incentiva e facilita a aprendizagem de 
todos 

Comentário [ab45]: A aprendizagem 
da leitura e da escrita possibilita muitas 
mudanças na vida destes adultos: 

Comentário [ab46]: Obter um 
trabalho 

Comentário [ab47]:  escrever um 
currículo, que é visto como um elemento 
importante e com um certo prestígio para 
procurar trabalho 

Comentário [ab48]: ser autónomo na 
realização de tarefas diárias 

Comentário [ab49]: ser autónomo na 
realização de tarefas diárias 

Comentário [ab50]: Não se sente 
culpada por não ter aprendido a ler, pois, 
na verdade, nunca teve essa hipótese na 
sua vida. 


