
Em jeito de homenagem à Língua 

Portuguesa, a Biblioteca Escolar da escola sede, em 

parceria com a EECE, articulou com os grupos 

disciplinares de português do 2º e 3º ciclos e a 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, na 

realização de uma atividade intitulada “A minha 

pátria é a Língua Portuguesa.”  

Esta atividade teve lugar dia 5 de maio e 

englobou duas turmas do 3º ciclo, o 7º C e o 9º A, 

que participaram numa sessão temática, na BE da escola sede. 

A atividade consistiu na visualização e comentário de diversos vídeos alusivos 

a esta efeméride.  

O primeiro visava distinguir os conceitos de PALOP e CPLP, reforçando a ideia 

de que os diferentes países que integram estas comunidades têm como elo a Língua 

Portuguesa. Os vídeos seguintes abordaram o valor/ a importância da Lusofonia, não 

só a nível linguístico como em diferentes áreas. Foram ainda projetados dois vídeos 

com o objetivo de dar a conhecer aos alunos os diferentes “sotaques” da Língua 

Portuguesa que a tornam mais rica e variada. 

A apresentação terminou com audição de duas músicas, num trabalho de 

parceria de artistas portugueses e brasileiros: “Fernando Daniel / Melim- Se Eu “ e “ 

Diogo Piçarra / Vitor Kley - Nada É Para Sempre “.  

No final, os alunos do 7ºC e os professores concordaram em fazer um texto 

coletivo, em jeito de poema, para que estes momentos não ficassem esquecidos.  

Dia Mundial da Língua Portuguesa 

Língua Portuguesa 

A nossa Língua Mãe 

Que em Portugal nasceu 

  E hoje chega tanto além… 
 

  

 

    

         

   Hoje sinto saudade, 

   De uma noite quente de calor, 

   De saltar em chinelos no asfalto. 

   Saudade de um copo meio-cheio,  

   Dos amigos até de madrugada.  

   Saudade de quando nadei no mar. 

   E de um dia ter sido diferente! 

 

 SAUDADE é uma palavra, 

Saudade só existe na Língua Portuguesa. 

Saudade quando alguém passa, 

          Saudade de quem pode não voltar… 

          … E dos amigos que se foram. 

 


