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Relatório Sumário das Atividades do Lusofonias - Oficinas de Português

1 – Introdução
O presente Relatório Sumário das Atividades do Lusofonias - Oficinas de Português tem como objetivo
apresentar uma descrição dos programas desenvolvidos pela organização no período de Setembro de
2016 a Junho de 2017. A organização Lusofonias – Oficinas de Português tem como principal objetivo
promover o ensino da língua portuguesa junto de crianças bilíngues, ou que têm interesse em
aprender Português como língua estrangeira em Edimburgo, na Escócia. O Lusofonias - Oficinas de
Português é uma organização sem fins lucrativos e está registado desde Outubro de 2015 na Escócia
pelo Office of Scottish Charity Regulator sob o número SC046096.
2 – Atividades Académicas
2.1. Número de alunos que frequentaram a escola em 2016/17
O número total de alunos que frequentaram o Lusofonias - Oficinas de Português no ano letivo de
2016/17 apresenta-se da seguinte forma:
●

A1 – 13 alunos

●

A2 – 3 alunos

●

B2 – 1 aluno

●

Grupo pré-escolar – 13*

* Turma iniciada em 2016/17, funciona como preparação para o ingresso no nível A1. No pré-escolar
desenvolvem-se atividades de leitura, trabalhos manuais, jogos didáticos e brincadeiras que
estimulam a aprendizagem da língua de uma forma descontraída com a supervisão e orientação de
uma educadora.
Paralelamente, o Lusofonias-OP apoia um ‘playgroup’ para bebés até cerca dos quatro anos. O
‘playgroup’ nasceu da iniciativa de alguns encarregados de educação com filhos bebés que pretendiam
encontrar uma atividade ‘em português’ para essas crianças enquanto os irmãos mais velhos
frequentam as aulas do Lusofonias-OP. É da responsabilidade exclusiva dos pais das crianças que o
frequentam e é por eles dinamizado (no ano letivo em referência foi coordenado por Laiz Ferguson,
um dos novos membros da direção do Lusofonias-OP – ver abaixo em ‘membros’). Preenche uma
função de familiarização com, e de socialização na língua portuguesa. É aberto a todos os interessados,

1
Registered Scottish Charity (SC046096) | Escola Associada Camões (Instituto da Cooperação e da Língua , Portugal)

Relatório Sumário das Atividades do Lusofonias - Oficinas de Português

não apenas aos pais que têm crianças a frequentar outra turma do Lusofonias-OP. Até ao momento,
este grupo funciona autonomamente e sem custos para os pais nem para o Lusofonias-OP.
2.2. Programas curriculares
A planificação desenvolvida pelas professoras do Lusofonias-OP segue as orientações pedagógicas e
académicas definidas pelo Camões, IP, para os diferentes níveis. Caso seja necessária a consulta
destas planificações e programas seguidos, é favor entrar em contacto através do email lusofoniasop@outlook.com.
2.3. Formação do pessoal docente
O Lusofonias-OP conta atualmente com três professoras: Sandra Ferreira, Susana Brito e Beatriz
Barreto. Sandra Ferreira é licenciada em ensino de Português e Inglês, tem uma pós-graduação em
ensino de Português língua não materna e recentemente completou um mestrado na mesma área,
estando nas fases iniciais do seu doutoramento em Estudos Portugueses, Especialização em
Linguística (Universidade Aberta).
Susana Brito é licenciada em ensino do primeiro ciclo e está registada (‘full registration’) junto do
GTCS, General Teaching Council Scotland, a organização nacional que regula o registo de professores
na Escócia.
Beatriz Barreto é licenciada em ensino de Arte e tem experiência no ensino de Inglês e Português
como línguas estrangeiras.
Para mais informações sobre as professoras é favor consultar o nosso website em
http://lusofoniasop.org.uk/professoras/ ou solicitar CVs.
Contámos, na segunda metade do ano letivo, com a colaboração de uma professora substituta (Ana
Saraiva) para cobrir a ausência da professora Susana Brito, por licença de maternidade. Tal como com
as restantes professoras, a seleção passou por avaliação curricular e entrevista.
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2.4. Funcionamento das atividades letivas
As atividades letivas são realizadas aos Sábados de manhã das 11:00 às 13:00 (11:00 às 12.30 para o
grupo pré-escolar). As aulas ocorrem na Old School House, localizada na zona sul de Edimburgo
(prédio descrito na secção seguinte) em três salas diferentes.
3 – Instalações e equipamentos
3.1. Condições do espaço
Tal como no ano transato, o Lusofonias – Oficinas de Português desenvolveu as suas atividades
académicas nas instalações da Old School House, um edifício propriedade da Free Church of Scotland,
localizada na Morningside Road, 140, Edinburgh, EH10 4PX. A estrutura deste espaço é a seguinte:
•03 salas de aula;
•02 sanitários, sendo um masculino e um feminino;
•01 cozinha;
•02 salas menores que funcionam como armários para armazenamento de materiais e
equipamentos pertencentes à Free Church of Scotland bem como a outros grupos utilizadores
do espaço.

As salas oferecem as condições minímas necessárias ao decurso das aulas (mesas, cadeiras) mas é de
salientar que existe acesso a internet sem restrições e uma sala está equipada com DVD/monitor. O
Lusofonias-OP adquiriu quadros portáteis que oferecem tanto às professoras, como aos alunos a
possibilidade de usar recursos de caráter mais tradicional. A maior limitação é sentida em termos do
armazenamento dos recursos do Lusofonias-OP. Todavia, esta será uma situação que teremos que
enfrentar enquanto escola em qualquer espaço que viermos a utilizar.

3.2. Limitações do espaço atual

A Old School House tem três salas disponíveis e são essas salas que utilizamos actualmente. Este é um
constrangimento físico importante que limita o crescimento da organização. Por outro lado, o edifício
vai ser remodelado, o que significa que o Lusofonias-OP terá que encontrar um espaço alternativo.
Consciente de que mudar de instalações em pleno funcionamento do ano letivo perturba o normal
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funcionamento das atividades, a direção iniciou o processo de procura de novas instalações ainda
antes do fim do ano letivo.

4 – Organização administrativa
Este ano viu a saída de dois membros da direção do Lusofonias-OP. Estes mantiveram-se em funções
até ao final do ano letivo e, entretanto, procedeu-se ao recrutamento de novos membros, sendo a
atual direção composta por seis membros (‘trustees’). Tal como anteriormente, todos os membros da
direção participam no Lusofonias-OP de forma voluntária. As tarefas são repartidas mas trabalhamos
com a flexibilidade que uma organização deste tipo requer.
Membros actuais e responsabilidades de base:
Alexandra Moreira: Tesoureira; gestão financeira (inclui a monitorização dos pagamentos de
propinas, pagamentos às professoras, espaço, materiais educativos, projeções etc.).
Eugénia Rodrigues: Presidente; comunicação com encarregados de educação, inscrições, novos
alunos, gestão do correio eletrónico (coadjuvada por Goretti Corrêa); gestão do espaço onde
decorrem as aulas.
Goretti Corrêa: Eventos; administração de candidaturas/processos junto das entidades reguladoras
Escocesas (Office of Scottish Charity Regulator, Disclosure Scotland, etc.).
Janina Costa: Secretária; responsável pelas comunicações nas redes sociais.
Joana Ferrão: Criação e manutenção do website; criação de material promocional.
Laiz Ferguson: Coordenação pedagógica; gestão da ligação ao Camões IP (coadjuvada por Eugénia
Rodrigues).
Algumas das atividades são realizadas por todos os membros. Alguns exemplos incluem recrutamento
de professoras, elaboração de estratégias que possam conduzir ao melhor funcionamento das aulas,
reestruturação das turmas, calendários, reuniões, planificação de festas de final de período,
planificação de atividades extracurriculares (por exemplo, visitas a museus como o National Museum
of Scotland; encontros de divulgação científica com a participação do Native Scientist, entre outros),
abertura e fecho do espaço, etc.
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5 - Informação e Publicidade
O Lusofonias - Oficinas de Português tem um website que pode ser consultado no seguinte endereço:
www.lusofoniasop.org.uk e conta na rede social Facebook (http://bit.ly/2x8UTFT). O projeto foi e
continua a ser, quando assim é adequado, divulgado junto de estabelecimentos comerciais
Portugueses e Brasileiros em Edimburgo. Outra grande fonte de divulgação é o marketing de
referência (ou publicidade boca-a-boca) feita pelos pais dos alunos que frequentam ou frequentaram
as aulas.
6 – Atividades Financeiras

Os recursos financeiros administrados pelo Lusofonias - Oficinas de Português provêm de receitas
oriundas da verba anual atribuída pelo Instituto Camões (£3042.81 no ano letivo em referência) e de
valores pagos pelos encarregados de educação referentes à propina de alunos. Estes valores podem
ser verificados no nosso website em http://lusofoniasop.org.uk/horarios-e-precos/.
Apresentamos um resumo das aplicações dos recursos financeiros na Tabela 1. Estas dizem respeito,
principalmente, ao aluguer de sala, salário das professoras, aquisição de materiais, seguro anual, entre
outros.

Ano

2016

Descrição

Ago

2017
Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Disclosure Scotland
(professoras)

Mar

Abr

Maio

Jun

Jul

18

Professoras

200

Eventos (festa de Natal
e de fim de ano)

200

575

5

Seguro

510

413

935

18
670

615

200

585

200

145

126

110

463

Renda

8
653

Propinas (reembolso)
Website

5

4903
349

110

Materiais didáticos

Total

18
1020

45

35

650

20
12

100

Total

1738
60

15

92
100

£7.958

Tabela 1– Despesas associadas ao Lusofonias-Oficinas de Português referentes ao ano letivo 2016/17
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7 - Reflexão crítica
O ano letivo transato viu o projeto Lusofonias-OP dar passos significativos para a sua consolidação de
duas formas cruciais: garantir o recrutamento de novos alunos e assegurar a renovação da equipa da
direção. Este último aspeto será decisivo na medida em que da equipa diretiva depende não só a
continuidade do projeto, como o rumo a tomar.
A necessidade de encontrar um espaço alternativo para o funcionamento da escola foi entendida
como uma oportunidade para crescer por possibilitar, à partida, a escolha de um espaço com maior
número de salas. Não deixa de ser, porém, igualmente um constrangimento: rapidamente a direção
do Lusofonias-OP constatou estar bastante limitada no que toca às opções viáveis devido às limitações
financeiras. Este é um dilema central na vida atual da organização: como crescer sem colocar em causa
a sua sustentabilidade a médio prazo?
A resposta passa, para já, pelo assegurar das turmas que funcionam atualmente e lançar no novo ano
letivo uma turma de Português Língua Estrangeira. Sabemos existir procura, temos uma professora
disponível e entusiasta (a professora substituta referida em 2.3.) e, ao que tudo indica, teremos
também sala. Será um teste (determinante) à solidez do projeto Lusofonias-OP.
De resto, temos a salientar:
1. Ambas as alunas propostas à certificação concluíram com sucesso as provas referentes ao
nível B1 e B2.
2. Verificamos uma procura continuada por parte de pais/crianças;
3. A turma pré-escolar revelou-se extremamente popular com uma procura crescente;
4. O playgroup, se acarinhado, poderá ter condições para funcionar como pólo dinamizador e
congregador de uma pequena comunidade lusófona, de que o Lusofonias-OP beneficiará a
médio prazo. O intuito é o de preparar as crianças deste grupo para formarem parte da turma
pré-escolar.
5. Envolvimento dos pais em tarefas rotineiras (por exemplo, a vigilância do espaço e sua
manutenção) e recrutamento de voluntários para apoio em tarefas administrativas como a
catalogação e gestão de recursos educativos.

Edimburgo, 30 de Agosto de 2017
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