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Calendário de  

Eventos 

 

20 e 21 de abril - Colônia de 

Férias  

08 de maio - Dia das Mães  

05 de maio - Dia do Português 

como Língua de Herança 

20 a 24 de junho - Comem-

oração da Festa Junina nas 

localidades da ABCD 

13 e 14 de julho - Colônia de 

Férias 

Aluno Lucas 

mostrando  sua  

criatividade 

 

Professores Queli, Leandro e Rosana 

G 
arantir uma formação continuada para 

seus professores é um dos principais 

objetivos da ABCD.  Para tal, a associação 

é registrada no Community Language Schools 

Program (DET), que garante cursos de ensino e 

adequação para professores dedicados a ensinar 

outras línguas na Austrália. “Estamos muito feliz-

es com oportunidade dada pelo Governo Australi-

ano em garantir uma educação de ainda maior 

qualidade para nossos alunos, ajudando os 

professores também a entenderem a realidade 

australiana e adequarem suas aulas”, diz Monica 

Croll, tesoureira da ABCD. Três professores estão 

sendo beneficiados em 2016: Leandro Bernandi-

no e Rosana De Martino estão cursando o Certifi-

cate of Teaching. Queli de Marchi  estará cursan-

do o Diploma of Teaching. Os cursos são na Uni-

versidade de Sydney. “Nesses cursos temos a 

oportunidade de aprendermos novas didáticas e 

novidades no ensino de línguas, diz Leandro Ber-

nardino.  "Além disso, entramos em contato, 

devido à diversidade de culturas envolvidas, com 

diferentes estratégias e planos para serem utiliza-

dos em sala de aula".  

 

                   Professores fazem curso na Universidade de Sydney 

 

Ensuring continuous training for our 

teachers is one of the main objectives of 

ABCD. For that reason, the association is 

registered with the Community Language 

Schools Program (DET), which provides 

professional development courses for 

teachers dedicated to teaching other lan-

guages in Australia. "We are delighted 

with this opportunity given by the Australi-

an Government to ensure an even higher 

quality of education for our students, 

helping teachers also to understand the 

Australian reality and adapt their classes 

to suit it," says Monica Croll, ABCD treas-

urer.  Three teachers are benefiting from 

the program in 2016: Leandro Bernandino 

and Rosana De Martino are doing the 

Certificate of Teaching and Queli de 

Marchi will be attending the Diploma in 

Teaching. All courses are at the University 

of Sydney. "In this course, we have the 

opportunity to learn new techniques in 

language teaching," says Leandro Bernar-

dino." In addition, because of the diversity 

of cultures involved we get in touch with 

different strategies and plans for use in 

the classroom." 
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                                                                  ABCD celebrando a Páscoa 

Editorial 
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P 
áscoa é uma época do ano que traz 

muitas alegrias às crianças. Durante 

o primeiro termo do ano, a  ABCD 

realizou muitas atividades com os alunos 

relacionadas ao tema, seus símbolos e sig-

nificados. As várias atividades artísticas e 

brincadeiras garantiram a maior diversão.  

Easter is a special time for children. During the 

first term of the year, a ABCD created several 

activities regarding the topic, its symbols and 

meanings. Lots of fun for the students. 

Páscoa com muita 

diversão e brinca-

deiras nas salas de 

aula da ABCD 

C 
om muito orgulho informamos que a 

ABCD ultrapassou a marca dos 100 

alunos matriculados. Uma dedicação 

de 15 anos das mães voluntárias e profes-

sores que sempre acreditaram neste projeto. 

São 95 crianças e 5 adultos, que através do 

aprendizado da língua portuguesa, garantem 

uma maior interação entre as famílias e  or-

gulho da nossa origem.  Nesta edicão 

traremos um pouco da história e depoimen-

tos dos alunos que se formaram na ABCD e 

que hoje são bilíngues, se beneficiando desta 

realidade todos os dias. 

Essa nova fase exige ainda mais dedicação 

dos dirigentes e professores da Associação. 

Em março três professores da ABCD 

começaram um treinamento acadêmico na 

Universidade de Sydney para garantir ainda 

mais a qualidade de ensino para nossos 

alunos, adequando a educação para a reali-

dade local. (vide a matéria de capa) 

Além disso, essa edição  mostra vários mo-

mentos do ensino nesse primeiro termo do 

ano, incluindo as atividades da Páscoa e a 

maravilhosa apresentacão da ABCDança no 

Children’s Festival. Aproveito para desejar a 

todos umas ótimas férias e muita harmonia 

para todas as famílias da ABCD em 2016. Boa 

leitura! 

Lúcia Johns, presidente 
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                                                         Aulas de português em Sydney 

O 
 primeiro termo de 2016 passou voando na ABCD com mui-

tas atividades nas salas de aulas. Alguns momentos mar-

caram professores e alunos das diversas localidades, repre-

sentadas aqui no mural de fotos. Muita diversão e aprendizado ainda 

estão por vir! 

The time went by quickly during the first term of the year for the ABCD 

students, with lots of fun activities in the classroom. The pictures show nice 

moments among children and teachers. There is much more to come! 
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ABCD ultrapassa  a marca dos 100 alunos inscritos 

A  ABCD ultrapassou a marca de 100 alunos matriculados, 

possibilitando o acesso ao ensino da língua  portuguesa 

para um número crescente de brasileirinhos morando em 

Sydney. O trabalho começou há mais de 15 anos com um encontro 

entre duas mães, Lia Timson e Karin Alfonso, que criaram o primeiro 

playgroup em Sydney. 

De lá para cá  foi necessária muita dedicação por parte das mães da 

ABCD para garantir o único sonho de todas: formar filhos bilíngues, 

possibilitando o acesso à cultura brasileira e a comunicação das cri-

anças com suas famílias no Brasil. “A ABCD e a comunidade criada por 

elas ajudaram meus filhos a criarem gosto pelo aprendizado de lín-

guas e pela diversidade de outras culturas”, diz Lia Timson, “Também 

creio que o aprendizado do português e dos costumes brasileiros 

tenham ajudado os meninos a formar suas próprias personalidades, 

seguros de fazerem parte de uma cultura da qual se orgulham”. 

Através da ABCD esse sonho foi possível para muitas famílias e ainda 

será para as 100 famílias agora matriculadas. 

Nesta edição trazemos depoimentos de jovens, ex-alunos da ABCD, 

que hoje, com orgulho, se identificam como bilíngues. As palavras 

deles dão ainda mais esperanças para quem está entrando nessa luta 

diária, que é árdua mas compensa. A ABCD está presente para      

auxiliar todas as famílias nesse caminho. 

The ABCD reached the 100-student milestone, enabling an increas-

ing number of Brazilian children living in Sydney to access the Portu-

guese language. The association began more than 15 years ago 

from the hands of two mothers, Lia Timson and Karin Alfonso, who 

first created the Brazilian playgroup in Sydney.  Since then, the dedi-

cation of ABCD mothers ensured that several children became bilin-

gual, putting them into contact with the Brazilian culture and 

providing better communication with their families in Brazil. In this 

issue, we bring testimonials from young alumni of ABCD, who now 

proudly identify themselves as bilingual. Their words further enforce 

the hope for people who are entering this daily battle, which is diffi-

cult, but ultimately worth it. ABCD is here to help all the families in 

that path. 
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Maya Alfonso, 16 anos cursando ano 11 

Para mim poder manter a língua e a cultura 

da minha mãe representa diversidade na 

minha vida, um jeito diferente de inter-

pretar o mundo e as coisas em volta.  É uma 

oportunidade, não só de educação, mas 

também pode ajudar minha carreira  no 

future. O episódio mais marcante  do meu 

tempo fna ABCD foi quando as pessoas 

começaram a me chamar de bilíngue, foi ai 

que eu percebi que por  causa da minha 

mãe e também da ABCD,  eu sei falar uma 

língua que não é aquela do país onde eu 

nasci e como os outros também acham isso 

incrível e interessante.  

James Timson, 18 anos, cursando o primeiro ano na Melbourne Uni-

versidade, estudando historia antiga, comunicação social e Latin. 

A ABCD me ajudou a aprender e manter a Lingua Portuguesa o 

que me faz muito feliz porque ela deixa eu me comunicar com a 

minha família, mas também porque ela abriu uma porta incrível 

para (a compreensão) dos costumes e das pessoas brasileiras. Eu 

também fiz amizades que vou ter por toda a minha vida graças a 

ABCD. Eu curti muito os meus anos lá. 

Nicholas Timson, 16 anos, cursando o ano 11. 

Eu gostei de aprender português na ABCD. Eu fiz grandes amigos 

e hoje posso entender os meus primos e minha família no Brasil. 

O português também ajudar muito o meu francês - eu gosto de 

línguas. 

Kevin Aneas-Johns,19 anos cursando o segundo semestre de Infor-

mática na Macquarie University. 

Eu comecei a estudar e aprender 

português desde que eu era 

pequeno, graças a frequentar as 

aulas da ABCD durante a toda a 

minha vida escolar. 

Por ter aprendido português,  eu 

tenho a capacidade para comu-

nicar e conversar com outras 

brasileiros/portugueses fluente-

mente. Além de visitar o Brasil 

várias vezes  e não ter tido nen-

hum problema de comunicação, 

eu adquiri a habilidade para 

aprender outras linguas; italiano em especial. 

Bernardo Croll, 16 cursando o ano 11 

Eu acho que manter a língua portu-

guesa é estar conectado com o 

meu  lado brasileiro . É ter memórias 

das férias na Bahia, das aventuras no 

Brasil, da família baiana , é viven-

ciar  e expressar este meu lado bra-

sileiro que representa 50% de quem 

eu sou. 

 O que vem na minha mente, são os 

amigos que eu fiz na ABCD 

de Forestville, da minha professora 

Viviane, professor Bruno e os amigos 

Nicholas, James, Luiza, Maya e outros 

queridos. Lembro também das festas 

juninas, tanta gente com  chapéu e 

muita comida gostosa! 
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                                                                       ABCDança se apresenta no Children Festival 2016 

A 
 ABCDança participou no dia 

20 de março de mais uma 

edição do Children's Festival. 

O evento, realizado no First Fleet Park 

no The Rocks, tem como principal 

objetivo celebrar o multiculturalismo 

para as crianças e suas famílias na 

Austrália. A ABCDança apresentou 

duas coreografias. Parabéns ao profes-

sor Lauro e suas alunas pelo tremendo 

sucesso! 

ABCDance performed again during the 

Children's Festival. The event, which took 

place on the 20th of March at First Fleet 

Park, is a celebration of multiculturalism 

for the children and their families. The 

group presented two choreographies 

with great success. Congratulations to 

the coach, Lauro, and all the dancers! 



A 
 ABCD está organizando a próxima colônia de férias com 

muitas atividades esportivas e artísticas. O programa foi 

desenvolvido em parceria com o professor de futebol 

Roberto Junior (Soccer de Brazil) e as artistas plásticas Marisa Ross 

e Flávia Julius. Os dias serão cheios de atividades artísticas rela-

cionadas à cultura brasileira, estudando os bichos do Brasil, dia do 

Índio, entre outros. Além de muito futebol, aliando atividades do 

dia-a-dia com o ensino da língua portuguesa. O programa é para 

crianças a partir de cinco anos. Participe. 

ABCD is once again organising its holiday program. It will be delivered 

in partnership with soccer coach Roberto Junior and plastic artists 

Maria Ross e Flávia Julius. The program will consist of two days full of 

activities and fun, from arts to sports, all in Portuguese – a great op-

portunity for the children to practice the language in an everyday 

situation. 

 

Data: Quarta feira 20/04 e quinta feira 21/04 

Horário : 9:00 h `as 17:00h 

Local: Brookvale Public School 

Endereço: 2 Old Pittwater Road Brookvale 

Valor : $60 para sócios da ABCD ( $70 para não 

são sócios ) 

Idade : A partir de 5 anos. 
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Colônia de Férias  

Happy Birthday Myriam 
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N 
ossa querida amiga e secretária da ABCD, Myriam 

Maradei, está completando 80 anos repletos de 

saúde, inteligência e sucesso.  

Myriam Maradei , mãe da Lia Timson,  associou-se a ABCD 

logo depois que veio residir na Austrália e nunca mais    

deixou de ajudar a nossa associação e de participar de todos 

os eventos e reuniões de comitê. 

Parabéns Myriam por completar 80 anos de uma forma tão 

vibrante e sempre marcando a sua presença com dinamis-

mo e sabedoria. 



 

 O território brasileiro é composto por vinte e seis Estados e um 

Distrito Federal. Treze desses estados têm nomes de origem indígena, 

vindos de vários grupos linguísticos. Vamos conhecê-los? 

 

 Algumas curiosidades sobre os índios brasileiros: 

- Atualmente, calcula-se que 400 mil índios ocupam o território brasileiro, dividi-

dos em 200 tribos e 170 línguas. Além desses, há entre 100 e 190 mil índios vi-

vendo fora das terras indígenas; 

- A língua tupi foi uma das 1.200 línguas indígenas identificadas no Brasil no 

ano de 1500. Até meados do século XVIII, era o idioma mais falado no território 

brasileiro. Cerca de 20 mil palavras do nosso vocabulário atual, derivaram-se da 

língua tupi. 

- Na Amazônia vivem grupos indígenas ainda desconhecidos. Eles vivem de mo-

do primitivo, pescando, caçando e, em alguns casos, cultivando pequenas roças. 

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) os denominam “índios isolados”. 

 

Cantinho dos Baixinhos - Kid’s Corner (Portuguese only) 
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O DIA DO ÍNDIO 

Em 19 de abril comemora-se no Brasil o Dia do Índio.  

Vários eventos são dedicados à valorização da cultura indígena 

nessa data. Nas escolas, por exemplo, os alunos costumam 

fazer pesquisas sobre a contribuição dos índios na formação 

da cultura brasileira. Há também atividades lúdicas como fazer 

máscaras, colares e cocares, pintar o rosto, danças típicas e 

teatros. Todas essas atividades são importantes para que as 

crianças conheçam um pouco mais sobre os costumes dos 

povos que habitavam nossa terra antes da chegada dos portu-

gueses em 1500. 

Os museus fazem exposições e os municípios organizam festas 

comemorativas. 

A data também costuma ser um dia de reflexão da sociedade 

sobre a importância da preservação dos povos indígenas, da 

manutenção de suas terras, do respeito às suas manifestações 

culturais e da necessidade de conservá-las. 

Atualmente, existem no Brasil, aproximadamente, duzentos 

grupos indígenas identificados. 


