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Em Destaque
Queridos Pais,
ABCD gostaria de agradecer imensamente pelo
seu apoio durante o ano de 2018. Esperamos
os alunos em fevereiro de 2019 para mais um
ano de aula de português e cultura brasileira!
Verifiquem localidades de ensino
e datas para o próximo ano:
Location

Classes on

Start Date

Brookvale Public School

Mondays 4 to 6pm

04/02/19

Maroubra Bay Public School

Mondays 4 to 6pm

04/02/19

Ryde Public School

Mondays 4 to 6pm

04/02/19

Brookvale Public School

Tuesdays 4 to 6pm

05/02/19

North Sydney Demo. School

Tuesdays 4 to 6pm

05/02/19

Petersham Public School

Tuesdays 4 to 6pm

05/02/19

Killarney H Public School

Tuesdays 3.30 to 5.30pm

05/02/19

Mona Vale Public School

Wednesdays 4 to 6pm

06/02/19

Wednesdays 4.15 to 6.15pm

06/02/19

Festa de im de ano 2018

4 de Fevereiro – Início do termo 1 2019
28 de Fevereiro – Harmony Dinner
13 de Abril - Término do termo 1 2019
29 de Abril - Início do termo 2 2019
18 de Maio – Baile 20 anos da ABCD
06 de Julho – Término do termo 2 2019

Brookvale Public School

Teenagers only

Brookvale Public School

Thursdays 4 to 6pm

07/02/19

Waverley Public School

Thursdays 4 to 6pm

07/02/19

Brookvale Public School

Fridays 9.30am to 11.30 am

08/02/19

Para mais detalhes, visite:
www.abcd.org.au

(Pre School)

Samuel Gilbert School

Fridays 4 to 6pm

08/02/19

Marrickville West Public School

Saturday 10 am to 12pm
(Pre School)

09/02/19

Sutherland North Public School

Saturdays 10.30am to 12.30pm

09/02/19

QUE AS LUZES DO NOVO
ANO TRAGAM NOVOS
DESAFIOS, REALIZAÇÕES
CONQUISTAS E MUITO
AMOR.
OBRIGADA PELO SEU
SUPORTE!
A EQUIPE DA ABCD DESEJA
AOS PAIS E ALUNOS

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo
Até 2019!

Lúcia Johns é eleita a nova
Presidente da Federação de Escolas
de Línguas Comunitárias em NSW
É com muita honra que assumo a posição de Presidente da Federação
de Escolas de Linguas Comunitárias de NSW.
A organização está ganhando cada vez mais força e importância no setor
educacional. A Federação foi fundamental em conseguir que o valor do Per
Capita Grant fosse dobrado. Todas as escolas registradas e nanciadas pelo
Departamento de Educação recebem uma subsídio por aluno para auxiliar
nos gastos do funcionamento das mesmas. A Federação conseguiu também
a obtenção de uma verba anual de $400.000 dedicada ao treinamento
pro ssional de professores, através do programa Communities United
rough Languages . O governo de NSW injetou $11.9 milhões no setor de
escolas de línguas comunitárias, sem dúvida um valor histórico, graças a
persistência e determinação da Federação.
Espero que minha contribuição junto a Federação continue a auxiliar as
escolas de línguas comunitárias e a trazer muitos benefícios e resultados ao
setor. Desejo a todos Boas Festas
Lúcia Johns, presidente
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Dear Member Schools, Organisations, Principals and Teachers, I am
honoured to assume the role of President of this great organisation. I have
been part of the management committee for over 10 years and I have
already met many of you. I am committed to continue to build on the
successful work of our former President, Albert Vella OAM.
I begin this journey with enthusiasm and excitement as the Federation is
going from strength to strength. e Federation was instrumental in
doubling the Per Capita Grant funding to all DoE-funded schools as well as
the $400,000 for the Communities United rough Language ongoing
yearly funding for Professional Development for teachers.
e Federations determination and persistence led to the historic injection
of $11.9m of the NSW Government to the Community Language Schools
sector. I am committed to continue lobbying for you to gain more for your
schools and what you require to continue your excellent work.
I am optimistic that, together with the commitment and diligence of the
Federations Management and sta , we will assist in providing you and your
school with the tools and knowledge to deliver better outcomes for your
language school community.
Wishing you all a safe and well deserved holiday break.
Lúcia Johns, president

Vem aí...
a comemoração
dos 20 anos da ABCD
E com muito orgulho que completaremos 20
anos de ABCD em 2019. A pequena ABCD que foi
criada em 1999 por Lia Timson e Karin Alfonso
juntamente com um pequeno grupo de mã es, agora
fecha o ano de 2018 com mais de 150 alunos
matriculados em aulas de portuguê s, pré -escola e
playescola. Durante esses 20 anos mais de 630
familias brasileiras se associaram à ABCD! Crianças
que participaram do primeiro Playgroup da ABCD
em Manly agora já estã o na universidade.
Que orgulho!
E para celebrar os 20 anos da ABCD, o comite está
organizando um baile no dia 18 de maio no QVB –
Queen Victoria Buiding. A inal de contas temos que
festejar essa data querida com muita pompa!
Esperamos você s . Os convites estarã o disponiveis
para a compra a partir de fevereio. Fique ligado!

It is with great pride that we will complete 20
years of ABCD in 2019. The small ABCD that was
created in 1999 by Lia Timson and Karin Alfonso
along with a small group of mothers, now closes the
year 2018 with more than 150 students enrolled in
Portuguese classes, preschool and playschool.
During these 20 years more than 630 Brazilian
families have joined the ABCD! Children who
attended ABCD's irst Playgroup in Manly are now in
college. We are so proud!
And to celebrate ABCD's 20th anniversary, the
committee is holding a ball on May 18 at QVB Queen Victoria Buiding. After all, we have to
celebrate this beloved date with great pomp!
Invitations will be available for purchase from
February. Stay tuned!

Festa de Fim de Ano 2018
Quem faz acontecer...

A festa de im de ano da ABCD teve como o tema “ Viajando pelo
Brasil” que re letiu o programa pedagó gico de 2018. Os alunos
estudaram durante os quatro termos do ano, as regiõ es do Brasil :
Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro Oeste.
Agradecemos aos professores da ABCD que montaram coreogra ias,
vestiá rios das crianças, passaram por vá rios ensaios a im de
apresentar uma festa bonita para os pais e alunos.
Agradecemos també m ao comite da ABCD que icou responsá vel
pela montagem das lindas fotos mostradas no Slide e da Ceia de
Natal que estava repleta de comidas gostosas para todos os 300
convidados.
Ano que vem o comite da ABCD estará pesquisando um novo espaço
para esta celebraçã o para acomodar com mais comforto todos os
convidados e alunos. Esperamos por você s!

A Equipe ABCD. Professores e coordenadores

Lú cia Jhons (presidente) e Mô nica Croll (tesoureira)

O comitê da ABCD

Festa de Fim de Ano 2018
As nossas estrelas...

Vejam fotos das apresentações representando as regiões Nordeste e
Norte do Brasil.
Kids representing the North East and North regions of Brazil.

Região Nordeste

Região No e

Que turma linda!

Olha a nossa platéia!

Norte
Nordeste

Festa de Fim de Ano 2018
As nossas estrelas...

Vejam fotos das apresentações representando as regiões Suldeste e Sul do Brasil.
Kids representing the South East and South regions of Brazil.

Suldeste

Sul

Região Sudeste

Região Sul

Festa de Fim de Ano 2018
As nossas estrelas...
Suldeste
Centro-Oeste

Vejam fotos das apresentações representando a região Centro-Oeste.
E as turmas da Pré-escola e Playescola.
Kids representing Centre East region and the Preschool and Playschool.

Região Centro-Oeste

As ﬁgurinhas da pré-escola e playescola

Can nho dos Baixinhos

Feliz Natal
e até 2019!

