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Finalmente voltamos às aulas presenciais no início do 

termo 3. Professores e alunos adoraram a energia de 

estar em contato com a turma. No dia 1 de setembro, 

infelizmente, todas as escolas comunitárias  foram 

novamente forçadas  a oferecer aulas online!

Retornamos o termo 4 com aulas presenciais e a todo o 

vapor! Os alunos estavam empenhados e com vontade 

de estar em sala de aula. 

O ano de 2020 abriu a década com muitas incertezas e 

perdas devido à pandemia. Todos nós, de alguma 

forma, fomos impactados.

Com a explosão do corona vírus no mundo, a ABCD foi 

forçada a suspender as aulas presenciais e em um 

prazo de três dias, todos os professores receberam 

treinamento para lecionar online, obje�vando a 

con�nuidade do programa pedagógico. O inicio das 

aulas online, ainda na semana 7 do termo 1, foi 

desafiador, com problemas técnicos, internet lenta, 

dificuldades dos alunos, porém todos esses desafios 

foram ínfimos se comparados à capacidade de 

adaptação, profissionalismo e paixão pelo ensino da 

Língua Portuguesa. Ao final do termo 2, professores, 

pais e alunos já estavam adaptados à nova realidade 

virtual.                                                             Monica Croll

Estamos terminando o ano de 2020, com a grande 

certeza  de que somos resilientes e de que as famílias 

da ABCD acreditam no nosso trabalho.   

Um grande OBRIGADO a vocês que es�veram conosco 

neste ano de 2020.

EDIÇÃO ESPECIAL
Retrospectiva 2020







Pre escola ABCD

Em 2018, criamos a primeira turma de aula de 
português para alunos na idade pré-escolar. 
O sucesso foi tanto que hoje temos mais de 35 alunos 
distribuıd́os nas turmas de Marrickville (sábados)
e Brookvale (às terças e sextas-feiras). 

Os alunos adquirem um vocabulário em Lıń gua 
Portuguesa através de muitas músicas, brincadeiras, 
contações de estória, teatrinhos  e artes. 

Con�iram o trabalho lindo que as professoras 
Monica, Fabiene e Erika estão fazendo.



Os alunos contam os dias para o Natal!  



        A	nossa	querida	Laura	Peclat	entrou	na	
ABCD	como	professora	em	2012	e,	depois	
de	três	anos	,	foi	promovida	para	ser	
coordenadora	pedagógica.	

Foram	mais	de	60	apostilas	desenvolvidas	
por	ela,	sempre	com	muita	criatividade	e	
entusiasmo.		A	Laura	sempre	participou	
das	festas	de	�im	de	ano	da	ABCD,	criando	o	
roteiro	das	celebrações	que	sempre	foram	
muito	bonitas.	

A	Laura	deixou	a	ABCD	no	�inal	de	
novembro	para	se	dedicar	e	ampliar	os	
seus	negócios	particulares.	Agradecemos	à	
Laura	por	toda	dedicação	e	carinho	dados	à		
ABCD.		Sentiremos	saudades!

Despedida da nossa 
querida Laura Peclat



às intempéries da vida.

Natal é tempo de reflexão e de renascimento. 

É fato que a devastadora pandemia da Covid-19 pegou 
a humanidade de surpresa. Em pouco tempo, o 
coronavírus se espalhou e levou a insegurança e o 
medo do desconhecido ao mundo.
Foi um ano difícil, doloroso e de perdas humanas 
inestimáveis, que abalaram e devastaram milhares de 
famílias. Época de profundas mudanças e inúmeras 
privações. 

O ano de 2020 certamente ficará registrado na história 
mundial como o ano da pandemia global da COVID-19.

Mesmo diante de tantas dores, adversidades e 
desafios, a humanidade tem conseguindo aos poucos 
se reformular e mostrar a sua capacidade fantástica 
de se adaptar às mudanças e 

Felizmente o ano está chegando ao fim e o Natal 
se aproximando.

O Natal é uma das datas mais importantes, especiais e 
comemoradas não somente no Brasil como no mundo. 

É época de fraternidade, solidariedade e união. 

É momento de perdão, de esquecer as tristezas e as 
angústias. 

E em 2020, provavelmente o Natal também será a data 
perfeita para agradecermos e celebrarmos as milhares 
de vidas que foram salvas ao longo deste ano na 
pandemia.

Da mesma forma, o Ano Novo também é uma época 
perfeita para renovar promessas e fazer planos. 
Repensar em todas as atitudes e objetivos de nossa 
vida. Renovar os votos de esperança, alegria, amor e 
saúde.

Boas Festas a todos os leitores do Brincando!

Assim, se acolhermos o futuro com otimismo, com 
certeza sairemos desta pandemia ainda mais 
fortalecidos e resilientes. 

Boas Festas! Feliz 2021!

E para toda querida equipe de colaboradores da ABCD 
(na qual me incluo com muita honra), que nunca nos 
faltem amor, inspiração e motivação para realizarmos 
novas conquistas!

Mensagem De Boas Festas
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       Gostaria de agradecer aos pais e amigos da 

ABCD pelo apoio recebido durante este ano. 

O COVID-19 trouxe muitos desafios. Fomos 

obrigados a ter aulas online, os professores �veram 

que adaptar o programa pedagógico para o novo 

modo de ensino e fazer treinamento em tempo 

recorde para minimizar o impacto no aprendizado 

dos alunos. Estamos conscientes  que foi um ano 

muito di�cil para todos.  

Graças a dedicação e determinação da nossa 

equipe e cooperação dos pais, conseguimos 

superar as dificuldades. Tivemos muitas 

comemorações e a�vidades nas aulas online, 

garan�ndo assim, o nosso propósito de ensinar a 

língua portuguesa e cultura brasileira de forma 

dinânima e diver�da. 

Mais uma vez obrigada a todos.  

Boas férias e boas festas a todos! 

 

       I would like to thank ABCD’s parents and 

friends for all the support we received during this 

year. COVID-19 brought us all many challenges. 

We were forced to move to teach online. Our 

teachers had to adapt our school program to online 

classes and to receive IT training in record �me to 

minimise the impact of the new pla�orm on 

students. We know that 2020 was a very difficult 

year for everybody. 

Thanks to the determina�on and dedica�on of our 

team and the coopera�on received from parents 

alike, we managed to overcome the problems. 

There were lots of online celebra�ons and ac�vi�es 

that helped us to con�nue to teach Portuguese and 

Brazilian culture, while having fun. 

Once again thank you all! 

Enjoy your holidays and Season Gree�ngs! 

             

                                       Lúcia Johns, presidente

Mensagem da presidente
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NOVAS TURMAS EM 2021!!

Orange Grove Public School 

           - Sextas feiras  - 16h às 18h                                                                                                           

Anzac Park School ou Lane Cove West

           - Quartas feiras  - 16h às 18h                          
Para mais detalhes, visite: www.abcd.org.au

ONLINE!! (Teenagers only)  Wednesdays 4pm to 7pm                     
(Teenagers only)  

Brookvale Public School 

Mondays 4pm to 6pm

Tuesdays 4pm to 6pm  

Thursdays 4pm to 6pm

Brookvale Community Centre

Monday 9.30am to 11.30am
(Pre School)  

Wedenesday 10am to 11am 
(Playescola)

Fridays  9.30am to 11.30 am 
(Pre School)

Killarney H Public School Tuesdays 3.30 to 5.30pm   

Maroubra Bay Public School Mondays 4pm to 6pm  

Marrickville West Public School Saturday 10 am to 12pm

Mona Vale Public School Wednesdays 4pm to 6pm 

North Sydney Demo School Tuesdays 4pm to 6pm 

NSW School of Languages 
(Petersham)

Tuesdays 4pm to 6pm 

Orange Grove  Public School Fridays 4pm to 6pm

Ryde Public School Mondays 4pm to 6pm  

Samuel Gilbert School (Castle Hill) Fridays 4pm to 6pm      

Sutherland North Public School Saturdays 10.30am to 12.30pm

Waverley Public School Thursdays 4pm to 6pm                                                        

Localidades                                  Dias e Horários                               

202120212021

Matrículas abertas para o Termo 1 2021

Início Quarta feira, dia 27 de Janeiro. 

Verifiquem localidades de ensino e datas para 2021

Para o ano de 2121! 
Nova Coordenadora Pedagógica 

da ABCD

A Le�cia Pereyron foi convidada para ser a nova 
Coordenadora Pedagógica da ABCD.  A Le�cia passou 
três semanas  visitando a maioria das turmas, 
conhecendo alunos, professores e o sistema 
pedagógico da ABCD. 

 A Le�cia tem um currículo muito extenso e com 
certeza estará trazendo muitas inovações para o novo 
conteúdo programá�co. 

Seguem alguns pontos importantes sobre o currículo 
da Le�cia Pereyron: 

  
· Professora de português no Centro de Educação 
Con�nuada na Universidade de Sydney (atual) 

· Professora de português e linguagem acadêmica na 
ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marke�ng) 
Porto Alegre (2018-2019)  

· Doutora em Estudos da Linguagem pela UFRGS (2017)    

· Metre em TESOL (Teaching English to Speakers of 
Other Languages) pela La Salle University (Filadélfia, 
2010) 

· Professora de português e perspec�vas econômicas 
na Universidade da Pennsylvania (2010)     

· Professora de inglês e matemá�ca em A�er school 
program Hun�ngton-  Filadélfia (2008-2010)       

· Mestre em Linguís�ca pela PUCRS (2008)      

· Professora de inglês como língua adicional no Colégio 
Província de São Pedro - Porto Alegre (2006-2008)

· CELTA teacher pela Oxford House College (Londres, 
2005)     

· Graduação em Letras- português, inglês e respec�vas 
literaturas pela UFSM (2004)

Seja bem-vinda à ABCD!     


