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Em Destaque

Queridos Pais,
ABCD gostaria de agradecer
imensamente pelo seu apoio
durante o ano de 2019.
Esperamos os alunos em
fevereiro de 2020 para mais
um ano de aula de português
e cultura brasileira!

2020

Veriﬁquem localidades de ensino para aulas de português,
Pré-escola e Playescola abaixo:
Localidades

Dias e Horários
Mondays 4 to 6pm
Tuesdays 4 to 6pm
Tuesdays 9.30am to 11.30am
(Pre School)

Brookvale Public School
Aluna Valentina - Pré escola de Marrickville.

Wedenesday 10am to 11am
(Playescola)
Wednesdays 4.15 to 6.15pm
(Teenagers only)
Thursdays 4 to 6pm
Fridays 9.30am to 11.30 am
(Pre School)

Killarney H Public School

Tuesdays 3.30 to 5.30pm

9 de novembro - Tarde informativa

Maroubra Bay Public School

Mondays 4 to 6pm

(Brookvale Public School)

Marrickville West Public School

Saturday 10 am to 12pm

Mona Vale Public School

Wednesdays 4 to 6pm

North Sydney Demo School

Tuesdays 4 to 6pm

NSW School of Languages
(Petersham)

Tuesdays 4 to 6pm

23 de novembro - Jantar de Gala Anual da
Federação de Escolas de Línguas
Comunitárias do estado. (Punchbowl Club)
1 de dezembro - Festa de ﬁnal de ano
(Marrickville West Public Schol)
3 de fevereiro - Início do termo 1 2020

Mondays 4 to 6pm
Ryde Public School
Fridays 4pm to 6pm

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

Samuel Gilbert School (Castle Hill)

Fridays 4 to 6pm

Sutherland North Public School

Saturdays 10.30am to 12.30pm

Waverley Public School

Thursdays 4 to 6pm

Editorial
Não dá para acreditar que já estamos no
último bimestre do ano letivo! Esperamos que
todos estejam tendo um ano bastante produtivo.
Há muitos eventos importantes acontecendo
antes de terminarmos o ano. Veriﬁquem o
calendário de eventos.
Um dos mais importantes eventos do calendário
das escolas de línguas comunitárias está quase
chegando – o Jantar de Gala Anual da Federação
de Escolas de Línguas Comunitárias do estado.
O tradicional jantar será no dia 23 de novembro,
no Punchbowl Club (antigo Croatian Club). A
Federção já recebeu a conﬁrmação da presença
de vários políticos e pessoas importantes na área
de educação. Vários diplomatas também já
conﬁrmaram seu comparecimento ao evento.
Este ano o jantar da Federação contará com um
pequeno grupo carnavalesco da ABCD que irá
mostrar um pouco da música e cultura brasileira.
Participe!
It is hard to believe that we are already in
term 4! The school year is nearing the end! We
hope that you are having an enjoyable and
productive year. There are still some important
events coming up. See our events calendar.
This year the traditional NSW Federation Annual
Gala Dinner will be on 23 November at the
Punchbowl Club (the former Croatian Club). We
have already received the conﬁrmation of
attendance by various politicians. The Federation
dinner is promising to be another successful
event of the NSW calendar.
Lúcia Johns, presidente

ABCD
P.O. Box 573 - Forestville NSW 2087 Australia
www.abcd.org.au
Editora Chefe: Monica Croll
Contribuição:
Lucia Johns, Elizabeth D'Ingiullo
Projeto Grá ico: Just Marketing
justmarketing.com.au
Apoio:
facebook.com/australiabrasileira

Australia

Brasileira.com

Semana de Incentivo à Leitura Infantil
10 - 23 de Setembro 2019

Durante duas semanas em setembro, a ABCD ofereceu contações
de histórias em diversas localidades, a ﬁm de incentivar à leitura infantil.
Os alunos ﬁcaram encantados com as histórias contadas. Joso Ramos,
autor do livro Koala Boss, divertiu muito as crianças que puderam
identiﬁcar uma história acontecendo tão pertinho deles, na praia de
Cronulla, onde o coala, o cangaru e o tubarão se encontram!
Danyella Proença contou uma história linda do Lipe e Tom, que são
crianças que estão sempre viajando, deixando as famílias em países
distantes, derramando lágrimas de saudades que poderiam encher um
oceano. Uma história muito próxima da nossa realidade dos brasileiros
vivendo na Austrália.
Paula Tura, nossa eterna contadora de histórias, trouxe a Nina e a
Madeixa novamente para a ABCD. As crianças interagiram muito com a
história, cantando, dançando e comendo algas do fundo do mar! Foi
muito bom reencontrar a Nina e a Madeixa juntas e esperamos o Lino, o
menino Luz, em 2020.
Tia Sonia Perez , contadora de histórias em São Paulo e Rio de Janeiro,
chegou em Sydney contando muitas histórias animadas com vários
bonecos. As crianças amaram toda a energia da tia Sonia, que dubla
tantas vozes diferentes incentivando muito a imaginação!
Em 2020, a ABCD vai organizar novamente um evento para reunir mais
autores e contadores de histórias. Vamos incentivar a leitura infantil
entre alunos e pais.
Lembramos a todos que a biblioteca da ABCD oferece mais de 3,000
livros em português para todas as idades e gostos. A biblioteca está
aberta de segunda a sexta, nos horários que oferecemos aulas de
português. Levem os seus ﬁlhos para um momento de leitura ou
simplesmente tomem livros emprestados da ABCD.

Despedida do nosso
querido Professor
Paulo Falcade

O nosso querido professor, Paulo
Falcade, estará deixando Sydney no inıćio
de novembro, devido a condiçã o do seu
visto "regional" para o estado da Austrá lia
Meridional (South Australia). Paulo estará
residindo em Adelaide e já está em busca
de oportunidades de emprego como
professor nas escolas brasileiras em
Adelaide.
Paulo começou a trabalhar para a ABCD
em julho de 2017, encantando alunos e
pais com a sua metodologia de ensino,
como també m toda a sua postura
pro issional, educada e carinhosa.
Sentiremos saudades do Paulo! As portas
da ABCD estarã o sempre abertas para ele.
Boa sorte Paulo! Temos certeza que você
vai brilhar onde quer que esteja.

Melhores momentos do termo 3

Melhores momentos do termo 3

O Dia das Crianças é uma data que é comemorada em
diferentes países. Cada país escolhe uma determinada data e
certos tipos de celebração para lembrar de seus pequenos. No
Brasil, é comemorado anualmente em 12 de outubro e
coincide com o dia de Nossa Senhora de Aparecida, que é
feriado.
A ONU reconhece o dia 20 de novembro como o Dia Mundial
da Criança, por ser a data em que foi aprovada a Declaração
Universal dos Direitos da Criança em 1959 e a Convenção dos
Direitos da Criança em 1989.
O Dia das Crianças celebra os direitos das crianças e
adolescentes, conscientizando as pessoas, em especial os
pais, dos cuidados necessários durante essa fase da vida.
É uma das datas preferidas dos pequenos e pode ser a
oportunidade perfeita para melhorar os laços entre as
crianças, famílias e educadores.
Nesse dia, tradicionalmente, as famílias oferecem presentes
ou proporcionam atividades especiais e de entretenimento
para os pequenos.
As escolas, durante a semana do Dia das Crianças, oferecem
seus espaços para a realização de atividades que despertem o
interesse dos alunos, tais como: caça ao tesouro, acampamento,
cinema divertido, atividades manuais como pintura, colagem e
artesanato, entre outras.
Texto oferecido pela Elizabeth D'Ingiullo

Atenção! Procuramos crianças especiais
Meu nome é Ana Lopes, moro na Austrá lia há 11 anos
e sou formada em Fisioterapia com especializaçã o em
terapias manuais e pilates.
Ao longo desses anos trabalhando com pú blicos
diversi icados, desde jogadores de rugby ao pú blico
infantil. Sendo assim senti a necessidade de reservar parte
do meu tempo para as pessoas com as quais eu sinto uma
grande a inidade e que podem usufruir do meu
conhecimento e atravé s dele melhorar a qualidade de vida.
Hoje, alé m de ter minha empresa que proporciona
massagem e pilates, trabalho també m como voluntá ria em
uma escola de crianças com diversos tipos de de iciê ncia.
Tenho como projeto, construir um espaço sem ins
lucrativos com atividades esportivas e artes que possam
auxiliar o
desenvolvimento motor e psicoló gico dessas crianças,
proporcionando assim uma melhora na qualidade de vida.
Eu resolvi iniciar esse trabalho voluntá rio para ajudar
famıĺias na comunidade brasileira que muitas vezes nã o
sabem lhe dar com as di iculdades do dia a dia, di icultadas
ainda mais por estarem longe de suas famıĺias. Acredito
ser importante ter um grupo de suporte com quem possam
trocar
experiê ncias nã o somente de suas di iculdades, mas
també m de bons momentos com suas crianças e alé m
disso descobrir novas ideias e caminhos para facilitar o dia
a dia atravé s de pro issionais especializados na á rea.

Procuramos crianças com autismo, sın
́ drome de down,
paralisia cerebral e qualquer outro tipo de atraso motor ou
psicoló gico que possam ser bene iciadas com o nosso
grupo que consiste em pro issionais de diversas á reas da
saú de e voluntá rios.
Nesses encontros serã o realizadas atividades
motoras e cognitivas, alé m de estudos e discussõ es, tarefas
para casa e material desenvolvidos de acordo com a
necessidade de cada famıĺia como cadeiras adaptadas e
a ins.
Os encontros deverã o ser a cada 15 dias no bairro de
Eastgardem aos sá bados `as 14h com duraçã o
de 2 horas. O Primeiro será feito assim que tivermos
alguma criança registrada com data estimada para o dia 16
de novembro.
Esperamos poder contar com a nossa comunidade
brasileira para nos indicar famıĺias que precisam de uma
assistê ncia com suas crianças e assim tornar a vida dessas
pessoas mais prazerosa e saudá vel para todos.
Atenciosamente,
Ana Lopes
E: analopes.physio@gmail.com
M: 0423 349 603

História e Curiosidades
Oferecido pela Elizabeth D'Ingiullo

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
JOSÉ BONIFÁCIO
DE ANDRADE E
SILVA

No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a
independência do Brasil. Isso aconteceu às margens do
Rio Ipiranga, em São Paulo, e foi lá que pronunciou a
famosa declaração: "Independência ou Morte".
Após a Independência, o Brasil continuou a ser uma
monarquia, forma de governo onde os poderes são
exercidos por um rei ou Imperador. Dom Pedro tornou-se
assim o primeiro imperador do Brasil, consagrando-se
como Dom Pedro I.
A primeira nação que reconheceu a independência do
Brasil foram os Estados Unidos. Portugal apenas
admitiu a independência em 1825, após o pagamento de
uma generosa indenização de aproximadamente 2
milhões de libras, pagos através de empréstimos feitos
com a Inglaterra.
Curiosidade: Como eram os
costumes daquela época?
É claro que o modo de viver eram bem
diferentes dos de hoje.
Naquele tempo, as ruas eram poucos movimentadas.
Os homens usavam terno e casacos de enormes
lapelas, botinas, chapéus altos e gravatas bem largas.
Não havia carros nem ônibus. As carruagens puxadas
por animais eram os meios de transporte utilizados
pelas pessoas ricas.
Nos bailes, as músicas bem melodiosas, ou seja,
músicas cujos sons produzidos são agradáveis aos
ouvidos, eram predominantes.

José Bonifácio de Andrade
e Silva foi um personagem
muito importante na história
do Brasil. Além de
“Patriarca da
Independência”, ele
também foi um dos
precursores na defesa das
ﬂorestas no território
nacional, fato que
infelizmente poucos
sabem.
“Destruir matas virgens,
como até agora se tem praticado no Brasil, é crime
horrendo e grande insulto feito à mesma natureza.
Que defesa produziremos no tribunal da Razão,
quando os nossos netos nos acusarem de fatos tão
culposos?”
Esse texto foi escrito em 1821, um ano antes da
Independência do Brasil, e mostra que a preocupação
com a destruição das ﬂorestas no território nacional é
mais antiga do que o próprio Estado brasileiro.
Há quase 200 anos, ele já alertava sobre o
desmatamento, mesmo assim, muito pouco se foi feito
a esse respeito.
Em pleno século XIX, José Bonifácio também já
alertava sobre a poluição do rio Tietê, hoje símbolo da
poluição de São Paulo. Ele escreveu “miserável
estado em que se acham os rios Tietê e Tamanduateí,
sem margens nem leitos ﬁxos, sangrados em toda
parte por sarjetas, que formam lagos que inundam
essa bela planície.”
Em um dos artigos mais famosos de José Bonifácio,
de 1823, ele atestou que, caso o Brasil não tomasse
providências para preservar suas ﬂorestas, rios e
demais recursos, em menos de dois séculos estariam
convertidos nos “páramos (planícies desertas) e
desertos áridos da Líbia”. “Virá então este dia, (dia
terrível e fatal), em que a ultrajada natureza se ache
vingada de tantos erros e crimes cometidos”.

