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Lia	Timson,	Karin	Alfonso																			Monica	Croll,	Lucia	Johns
Co-founders																																												Tesoureira	e	Presidente

7 de Julho  - Festa Julina

22 de Julho   - Inicio termo 3 

12 de Outubro  - Dia das Crianças  

8 de Dezembro   - Festa de fim de ano 

Para mais detalhes, visite: 

www.abcd.org.au

No dia 18 de maio, 180 convidados se reuniram no “The Tea Room”, Queen 
Victoria Building, para celebrar os 20 anos da ABCD.
Os convidados foram recebidos com champanhe, canapés e ao som do 
grupo de chorinho, Sydney Choro Club. A noite continuou com um 
saboroso jantar regado a vinhos australianos. A elegância dos casais era 
admirável e a energia das pessoas, eletrizante.

Tivemos a honra de contar com a presença do Vice-Cônsul do Brasil, Sr. 
João Paulo Schittini que fez um discurso parabenizando a ABCD pelo 
sucesso dos últimos 20 anos. Ele estava acompanhado da esposa, Danyela 
Proença.

As fundadoras da ABCD, Lia Timson e Karin Alfonso, subiram ao palco e 
nos transportaram para o ano de 1999, quando elas tiveram a idéia 
maravilhosa de criar o primeiro Playgroup brasileiro na Austrália. Foi um 
discurso emocionante. Elas recordaram os vários eventos da história da 
associação, mencionaram pais e alunos que participaram ao longo dos 
anos, agradeceram a todos pelo envolvimento e contribuições oferecidas 
nesses últimos 20 anos. Os ex-alunos, James Timson e Maya Alfonso, 
também �izeram um agradecimento à primeira professora da ABCD, 
Monica Carvalho.

Durante o jantar foram rifados e leiloados vários prêmios. Agradecemos 
imensamente a todas as empresas e indivıd́uos pelas doações. Graças a 
essa campanha, conseguimos angariar quase $12.000,00; além disso 
tivemos um baile lindo. Este valor será usado para investir na abertura de 
uma segunda sede da ABCD no lado sul ou leste de Sidney.

A presidente da ABCD, Lúcia Johns, juntamente com a tesoureira, Monica 
Croll, também �izeram um discurso repleto de agradecimentos aos 
convidados, famıĺias, patrocinadores e aos demais membros comitê da 
ABCD - Angela Williams, Ana Scott, Danielle Wolford, Dinamara Bond, 
Flávia Julius, Karla Edwards, Marisa Ross e Myriam Maradei - pela 
organização impecável do baile.

Terminadas as formalidades e o jantar, todos estavam prontos para dançar. 
Para convidar as pessoas a irem à pista de dança contamos com Lauro 
Sousa, Zumba Brasil. Lauro deu um show de Zumba e sua energia 
contagiante animou pais, alunos, professores e até avós a dancarem até 
quase a meia noite.

As fotos e o vıd́eo do evento, oferecidos por Lia Marx, con�irmam o sucesso 
do evento. Ficamos gratas e felizes em receber tantos e-mails 
parabenizando pelo sucesso da ABCD e pela noite maravilhosa. Con�iram 
algumas fotos nas próximas páginas.

Mais uma vez, agradecemos à comunidade brasileira por fazer parte desse 
projeto e esperamos mais sucessos e realizações à nossa associação.

Baile de 20 anos da ABCD

Monica	Croll

EDIÇÃO ESPECIAL



        Tenho uma história de amor, dedicação, responsabilidade e comprometimento 
com a ABCD.
Em 2011, quando conheci a ABCD, através das minhas queridas amigas Lúcia 
Johns, Myriam Maradei e Mônica Croll, imediatamente �quei encantada e 
motivada a participar da equipe. Posso a�rmar com orgulho que é uma honra ser 
uma das colaboradoras do Brincando e fazer parte dessa linda história ao lado de 
pessoas tão humanas, éticas, competentes e dedicadas� 
Parabenizo toda a equipe que durante esses anos têm contribuído incansavelmente 
para elevar e consolidar o conceito da ABCD, em especial as coordenadoras Lúcia 
Johns, Mônica Croll, Myriam Maradei, Ana Paula Ferreira, Karla Edwards, Queli 
de Marchi, Yvone Marques, Joana Mendes, Fabiana Mouris, Laura Peclat e Monica 
Carvalho. Parabenizo também todos professores e inúmeros colaboradores que 
generosamente contribuem com seu tempo e preciosa experiência na missão de 
preservação da língua e cultura portuguesas na Austrália.
Uma bela trajetória como essa, escrita com brilhantismo, dedicação, seriedade e 
extrema competência, merece ser comemorada. Tenho certeza de que será um belo 
e inesquecível evento, preparado com muito carinho e dedicação.

          I have a history of love, dedication, responsibility and commitment to ABCD.
In 2011, when I met ABCD, through my dear friends Lúcia Johns, Myriam Maradei 
and Monica Croll, I was immediately delighted and motivated to participate in the 
team. I can proudly say that it is an honor to be one of Brincando's collaborators 
and to be part of this beautiful story alongside such human, ethical, competent and 
dedicated people�
I congratulate all the team that during those years have contributed tirelessly to 
elevate and consolidate the ABCD concept, especially the coordinators Lúcia 
Johns, Mônica Croll, Myriam Maradei, Ana Paula Ferreira, Karla Edwards, Queli 
de Marchi, Yvone Marques, Joana Mendes, Fabiana Mouris, Laura Peclat and 
Monica Carvalho. I also congratulate all the teachers and countless collaborators 
who generously contribute with their time and precious experience in the mission 
to preserve the Portuguese language and culture in Australia.
A beautiful trajectory like this, written with brilliance, dedication, seriousness and 
extreme competence, deserves to be celebrated. I'm sure it will be a beautiful and 
unforgettable event, prepared with great a�ection and dedication.
Congratulations, ABCD� My sincerest wishes for great success�
May we never lack love, inspiration and motivation to make new achievements�																																																																																																																																																																																													
																																																																																																				Elizabeth	D'Ingiullo
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Em abril as professoras Érika Bianchi, Rosana De Martino e 
Malu participaram da conferência anual organizada pela 
NSW Federation of Community Lamguage Schools.

Ainda em abril tivemos uma tarde de treinamento para os 
professores no hotel Sotel, Sydney. Toda a equipe esteve 
presente. O psicólogo Alfredo Goldbach foi responsável 
pelo seminário sobre problemas comportamentais. A 
professora Mônica Carvalho também apresentou e 
explicou sobre responsabilidades e obrigações do 
professores -  “Duty of care”.
                                                                Mônica Croll

Aconteceu...

Em fevereiro de 2019, Mônica 
Croll recebeu o diploma de “ 
Leadership and Management” 
após a conclusão do curso de 
60 horas oferecido pela 
Universidade de Sydney. 
Nesse mesmo dia, a 
professora Queli de Marchi 
também recebeu o  “Diploma 
in Teaching “, curso de 60 
horas também oferecido pela 
Universidade de Sydney para 
professores de escolas de 
línguas comunitárias.

A ABCD valoriza o treinamento constante da sua 
equipe de professores, visando aprimorar a  qualidade 
de ensino. Veja o que aconteceu nos últimos meses:

Parabéns, ABCD! 
Meus mais sinceros votos de muito sucesso!

Que nunca nos falte amor, inspiração e 
motivação para realizarmos novas conquistas!

ABCD, 20 anos de uma história inspiradora!

http://www.abcd.org.au
http://www.justmarketing.com.au
http://www.justmarketing.com.au
http://www.justmarketing.com.au
http://www.justmarketing.com.au


        Nesses últimos vinte anos o mundo 
mudou e com ele, a ABCD. 
A primeira turma de aula de português teve 
início com apenas quatro alunos. Hoje são 
mais de 150 alunos espalhados em dez 
localidades em Sydney. Além de oferecer aulas de português
para crianças entre K-6, agora a ABCD tem também uma classe 
dedicada a adolescentes, duas classes para alunos em fase pré-
escolar (entre 3 a 5 cinco anos) e duas turmas de PlayEscola
para crianças entre 0 a três anos.
Todo o nosso material pedagógico foi desenvolvido visando 
encontrar a melhor forma de adaptar as necessidades dos 
brasileirinhos que estão aprendendo a língua portuguesa no
contexto australiano. Depois de pequisar materiais de ensino 
disponíveis no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, foram criadas 
as apostilas usadas pelos nossos alunos, que vão do nível 0 ao nível 
6. Elas contém textos, atividades para sala de aula e para lição de 
casa. O trabalho de pesquisa e elaboração foi feito por Laura Peclat, 
coordenadora pedagógica da ABCD. A equipe de professores da 
ABCD – Monica Carvalho, Queli de Marchi, Rosana De Martino, 
Ivone Marques, Paulo Falcade, Fernanda Batista, Priscila Santos, 
Fabiana Souza, Érika Bianchi, Tatiana Santos, César Lisboa, Luciana 
Steinle e Jenny Pompe – implementam o material desenvolvido e

sempre apoiam o trabalho da coordenadora.
Nossos professores estão sempre fazendo 
cursos de aperfeiçoamento prossional 
oferecidos pelo programa (Community 
Language School Program) e pela Federação 

(NSW Federation of Community Language Schools), como por 
exemplo “Diploma in Language Teaching”, Primeiros
socorros, Como ensinar crianças com necessidades especiais, 
Como ensinar em classes com crianças em níveis diferentes, entre 
vários outros cursos.
Hoje contamos com uma base sediada na escola de Brookvale, 
onde temos uma biblioteca repleta de livros, CDs, DVDs, gibis e 
materiais educativos, sem dúvida muito distante do seu
modesto início. O comitê administrativo da ABCD é formado por 
um grupo de mães dedicadas, que coordenam as várias áreas da 
associação, como biblioteca, organizacão de eventos e outras.
Este ano ano foi organizada uma festa de gala, visando angariar 
fundos para serem investidos em uma próxima sede da ABCD. A 
colaboração da comunidade tem sido muito importante para
manter a lingua e cultura brasileira viva. O futuro da ABCD continua 
promissor e agradecemos imensamente aos pais e amigos pela
participação e apoio.

20 anos de ABCD...20 anos de ABCD...20 anos de ABCD...

“O futuro da ABCD continua 
promissor e agradecemos 
imensamente aos pais e amigos 

pela participação e apoio.”

Lúcia	Johns,	presidente



A ABCD agradece as famílias, patrocinadores e toda a equipe coordenadora da festa dos 20 
anos da ABCD. 

Thank you to families and Sponsors and special thank you to volunterrs who helped organising 
this beautiful 20 Annyversary Gala Ball. 

Silver  Sponsors: Bronze Sponsors:

Croll Real Estate - Neutral Bay

Event Partners: 

Financial consulting for Brazilian Community







        Eu comecei a pensar na educação bilíngue muito antes de ter filhos. Quando criança era 

fascinada com o fato da minha avó falar italiano – sou como muitos de nós, de família toda 

misturada no Brasil. 

Ela falava um pouco com as irmãs mas o resto da família falava só uma palavra ou outra. Ela 

tinha aprendido com os avós dela. Que pena, eu pensava...  Eu podia ter aprendido uma outra 

língua desde pequenininha. Avança várias décadas e eu me encontro em Brisbane, na 

Austrália, casada com um australiano. Na minha cabeça eu tenho sempre essa idéia de que 

meus filhos serão bilíngues. Afinal, eu agora sou, por que não dar esse presente aos meus? 

Eu comecei a falar português com meu primeiro filho já no primeiro dia – acho que foi até antes 

– na barriga. Mas eu não conhecia muitos brasileiros. Eu falava com meus pais e amigos pelo 

telefone mas no dia a dia eu me concentrava mais no inglês, pois é a lingua na qual trabalho. 

Quando James fez um ano, voltamos para Sydney e eu fui a uma palestra justamente sobre 

como criar filhos bilíngues. A palestrante foi Chris Jones Diaz, australiana, professora de 

educação da Universidade de Western Sydney que criou os filhos falando espanhol. Uma das 

estratégias que ela recomendou foi um “playgroup” - encontros frequentes de mães, ou pais, 

com filhos pequenos, onde as crianças fizessem todas as atividades na língua desejada. 

A palestra foi justamente numa sala já estabelecida para esse fim. Saí de lá decidida, formaria 

um playgroup brasileiro. Mas por onde começar? Eu não conhecia muitos brasileiros e 

certamente nenhum com filho da mesma idade. Logo depois, eu me encontro na fila do banco 

falando português com meu filho no carrinho. Atrás de mim estava um australiano. A mulher 

dele, grávida, estava sentada esperando. Ele nos apresentou e nós imediatamente começamos 

a conversar sobre falar português com os filhos. Eu contei para ela a idéia e ela disse quando 

voltasse de viagem me ligaria para começarmos o playgroup. Seis semanas depois, Karin 

Alfonso ligou cheia de animacão. Ela já conhecia três mães com filhos pequenos e poderíamos 

começar logo logo, antes mesmo dela dar a luz. E com isso, o primeiro playgroup brasileiro na 

Austrália – o Brincando -  nasceu em Manly, com cinco mães, quatro crianças e uma grande 

barriga em julho de 1999. Sabíamos que juntas poderíamos ajudar umas às 

outras a alcançarmos o sonho de dar aos nossos filhos uma identidade 

bicultural. Fazer amigos, praticar e valorizar as culturas, iria ajudar muito 

para que eles aceitassem as suas raízes. 

Hoje sabemos que as crianças que passam pelo playgroup e pela ABCD se 

sentem à vontade na sua pele. Algumas tém até uma terceira ou quarta 

cultura dentre as quais não precisam escolher. Aceitam todas, sendo 

cidadãos globais e de cabeça aberta. Isso foi o melhor presente que já 

pudemos lhes dar. Mas isso não teria sido possível sem a participação de 

dezenas de mães e pais, voluntários, membros de comitê e professores que 

se comprometeram e continuam dando de si todos os dias para o benefício 

dos filhos. Obrigada a todos. 

 

        The ABCD's first incarnation was a Brazilian Playgroup called 

Brincando. It was born from Lia Timson and Karin Alfonso's desire to give 

their children the gift of bilingualism. The first session in Manly in July 1999 

brought together five mums, four children and a big belly – Karin's. The 

association has since grown along with the children who very much value 

their two cultures and the gift they received. It wouldn't however, have been 

possible without all the other parents, volunteers, committee members and 

teachers. Keep up the good work, the children will thank you for it.                                  

                                                                         

                                                                               Lia Timson, co-founder



Brookvale Public School Mondays 4 to 6pm 22/07/19

Maroubra Bay Public School Mondays 4 to 6pm  22/07/19

Ryde Public School Mondays 4 to 6pm  22/07/19

Brookvale Public School Tuesdays 4 to 6pm  23/07/19

North Sydney Demo. School Tuesdays 4 to 6pm 23/07/19

NSW School of Languages Tuesdays 4 to 6pm 23/07/19

Killarney H Public School Tuesdays 3.30 to 5.30pm                                             23/07/19

Mona Vale Public School Wednesdays 4 to 6pm                                                   24/07/19

Brookvale Public School Wednesdays 4.15 to 6.15pm                     
Teenagers only                                                                                                                    

24/07/19

Brookvale Public School Thursdays 4 to 6pm                                                        25/07/19

Waverley Public School Thursdays 4 to 6pm                                                        25/07/19

Brookvale Public School Fridays  9.30am to 11.30 am 
(Pre School)         

26/07/19

Samuel Gilbert School Fridays 4 to 6pm                     26/07/19

Marrickville West Public School Saturday 10 am to 12pm 
(Pre School)          

27/07/19

Sutherland North Public School Saturdays 10.30am to 12.30pm 27/07/19

Location                                Classes on                   Start Date

Matrículas abertas para o Termo 3 2019  

Início Segunda-feira dia 22 de Julho de 2019.

Verifiquem localidades de ensino e datas abaixo:

Para mais detalhes, visite: 

www.abcd.org.au


