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INTRODUCTION
This Informational Brochure will give you an idea
about the cultural background of Portugal, some local
traditions and customs, important holidays, behavioral
specifics of the local people, basic information on the
local language, etc. The Brochure also reveals the
benefits and opportunities of education and language
learning for integration into society, the structure of the
educational system in Portugal as well as opportunities offered by pre-primary and primary education for
successful start in life for young children.

TALK TO ME…

The first part of the Brochure will help you understand
better the view of life of the Portuguese society, where
specific traditions come from and how the Portuguese
celebrate them, what is accepted and what not while
communicating with Portuguese people, what you
should expect when starting to learn the Portuguese
language, etc.

HAPPY HOLIDAY!

The second part of the Brochure gives information on
why is early education important for your child, especially if put in the context of social inclusion, what are
the benefits of early education for your child’s future,
what does the Portuguese educational system offer
for young children, from what age and under what
conditions, where and how you can enroll your child.
This Informational Brochure has been developed under the project “WelComm: Communication Skills
for Migrants” which has the goal to create innovative
language learning methods and products for young
children with migrant background and thus support
their transition and future inclusion into the host country society.

HOME
SWEET HOME…

WE DO IT
LIKE THIS…

HELP YOUR CHILD!

HELP YOURSELF!

OLD HABITS DIE
HARD…

BON APPÉTIT!

(OUR) HELP IS
ON THE WAY!

<
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TALK TO ME…
• The official language of Portugal is Portuguese (Português).
Portugal has the highest level of linguistic uniformity in Western Europe, given that Portuguese is spoken throughout the
whole country.
• Portuguese co-exists with a minority language only spoken
in the northeastern region of the country - the Mirandese
(Mirandês).
• Portuguese is the fourth most spoken language in the World.
• Portuguese is the official language of Angola, Brazil, Cape
Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal and São Tomé
and Principe. It is also one of the official languages in East
Timor, Equatorial Guinea and Macau. Besides, it is also
spoken by small communities that in the past were part of the
Portuguese Empire in Asia and East Africa and are considered places where the Portuguese left a rich historical and
cultural heritage on the local people.
• The New Orthographic Agreement of the Portuguese Language, dated 1990, is an international treaty whose purpose
is to create a unified orthography for the Portuguese language, to be used by all the countries that have Portuguese
as their official language.
• Portuguese has a Latin-based alphabet consisting of 26 letters. However, some words are Arabic in origin.
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HOME SWEET HOME…
• Most of Portuguese citizens are Roman Catholic. Regular attendance at mass, however, has declined
in the cities and larger towns, particularly in the Southern part of the country.
• Portugal is famous for its glazed tiles and one can find many fine examples of colourful azulejos all over
Lisbon. The tradition came to Lisbon through the Moors and the Portuguese took up the methods and
techniques involved in their fabrication with enthusiasm. The tiles can be seen ornamenting the walls
of both the interior and the exterior of many buildings and churches.
• An important part of the Portuguese culture relates to local and regional dances, such as vira and corridinho, and traditional forms of music, such as fado and cante alentejano, both of them considered by
UNESCO as Intangible Cultural Heritages of Humanity.
• Fado first appeared in Portugal at the end of the eighteenth century, as a nostalgic form of song favoured by sailors. Its name derives from the Latin word fatum, meaning ‘fate’ or ‘destiny’, being aware
of one`s own existence and of the suffering and happiness that guide one’s life.
• The national symbol of Portugal is the Galo de Barcelos (Barcelos Rooster), symbolising honesty,
integrity, trust and honour and it is also believed to bring good luck.
• It is popular to drink wine at mealtimes, or in social events, as well as coffee (usually meaning an expresso, that is, bica, or cimbalino when in Oporto) at any time of day, but specially after every meal.
• Portugal has a wide variety of regional fairs, many of which are combined with religious festivals.

< INDEX >

OLD HABITS DIE HARD…
Religious customs in this Roman Catholic country still include, in the north, the
burning of the yule log in the atrium of the village church at Christmas, so that
the people of the village may warm themselves.
“As Janeiras” is a traditional celebration in Portugal which clearly had a magical component: they were blessings sung and thus bestowed upon family,
friends and neighbours, just like the New Year’s gifts of earlier times. Groups
of people, mainly young people, dressed in traditional and regional costumes,
every year go from door to door singing New Year traditional carols and wishing a happy New Year to the residents and neighbours. In return, it is supposed
to be offered with Christmas cakes, chocolates, fruit, chestnuts, nuts, etc. This
celebration takes place between the 1st and 6th of January.
Saint Anthony’s day (Dia de Santo António) celebrates the patron of Lisbon
on the 13th of June. On its eve, Lisbon dresses up to honour its saint patron with
popular festivities like Marchas Populares (popular street parade) and the wedding event Noivas de Santo António. Each year, a traditional parade of groups
of dancers from the different Lisbon districts takes place. Marchers look magnificent on their handmade impressive costumes, dancing cheer and elaborated
choreographies to the sound of their marchas. People are also used to give and
receive gifts of sweet basil to bring them good luck and fortune
Besides, most of the month of June is marked by several festivities taking place
in many regions all over the country, with the purpose of celebrating the Santos
Populares (the Popular Saints, that is, Saint Anthony together with Saint John the patron of Oporto - and Saint Peter).
In smaller towns and villages, religious festivities and cultural activities
may revolve around local folklore, with musical groups performing traditional
dance and song. Local festivities are very popular during the summer season in
all kinds of localities ranging from villages to cities, as well as beach holidays,
mainly from July to September.

During summer, the country hosts various festivals in the major city squares
lasting several days featuring folklore, handicraft, and food from different regions. Most regions from the north to the south are represented, and it is a very
good way to get to know the country. Each region has its own association, and
its members usually are the ones who participate in these festivals.
Songs and dances, as well as traditional craft such as woodcarving, are presented on the stage. The participants are of course dressed in traditional costumes.
Stalls line the sides of the square where regional delicacies are sold, usually
breads and cakes of different kinds and a whole array of sausages and smoked
meats.
Saint Martins’ Day (Dia de São Martinho) is celebrated in many parts of the
World on the 11th of November. It is a day honouring Martin of Tours, a 4th
century Roman soldier who is known for a certain miracle. Over the centuries,
St. Martins Day, in late autumn, has evolved into a celebration of the harvest. In
Portugal, St. Martins Day has become a day to celebrate the maturation of the
year’s wine production. On this day in many Portuguese communities, a large
party is held. A bonfire is built, recently-harvested chestnuts are roasted, and the
first wines of the season are tasted. This celebration festival is known as magusto (believed to come from the Latin magnus ustus or “great fire”).
The annual killing of the pig is one of the most important ceremonies in rural
households is the annual killing and preserving of the pig. This event occurs in
late December or January and usually takes two days, since it involves making
sausage, smoking ham (presunto) and salting several other parts of the animal,
including the belly (toucinho). The noon meal on the first day is called sarrabulho
and consists of rice, innards and the blood of the pig.
Grape is considered a symbol of abundance and fireside comfort. It is
also referred to the national New Year tradition: at midnight a person should eat
12 grape berries with every stroke and, simultaneously, make a wish for every
month of the year.
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HAPPY HOLIDAY!
January 1 -> Ano Novo (New Year’s day)
Beginning of the year, marking the traditional end of “holiday season”.
Tuesday, date varies -> Carnaval (Carnival)
Not an official holiday, but usually declared by the government as a non-working day. It gained Christian connotations and now marks the first
day of a 40-day period before Easter Week (Semana Santa, Holy Week), thus also known as Entrudo.
Friday, date varies -> Sexta-feira Santa (Good Friday)
A Christian religious holiday commemorating the crucifixion of Jesus Christ and his death at Calvary.
Sunday, date varies -> Páscoa (Easter)
Easter. Used for family gathering to eat Pão-de-Ló and Folar (an Easter cake), as well as Easter eggs. In the Northern part of the country, a sort
of church members processions (compasso) visits and blesses every home with an open door, thus meaning they are Catholics.
April 25 -> Dia da Liberdade (Freedom day)
Celebrates the Carnation Revolution, marking the end of the dictatorial regime. Event of 1974.
May 1 -> Dia do Trabalhador (Workers’ day)
International Workers’ Day.
June 10 -> Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities)
Portugal Day. Marks the date of Camões’ death. Camões wrote Os Lusiadas (The Lusiads) Portugal’s national epic. Event of 1580. Celebrated
in many of Portuguese communities abroad.
August 15 -> Dia da Assunção (Assumption day)
Assumption of Mary.
December 8 -> Dia da Imaculada Conceição (Immaculate Conception day)
Immaculate Conception. Patron Saint of Portugal since 1646.
December 25 -> Natal (Christmas day)
Christmas Day. Celebrated from the 24th to the 25th as a family gathering, where people eat codfish with potatoes and cabbage, roasted turkey,
seasonal sweets and dry fruits, drink Port wine and share gifts.
< INDEX >

WE DO IT LIKE THIS…
• Portuguese people are usually very friendly and hospitable towards foreigners.
• Body gesture expressiveness is not one of Portuguese main characteristics.
• Initial greetings are reserved, yet polite and kind. Usually, greetings in Portugal consist of a firm handshake, direct eye contact and
the appropriate greeting for the time of day (bom dia, meaning good morning, boa tarde as good afternoon and boa noite, meaning
both good evening and good night).
• Once a personal relationship has developed, greetings become more personal: men may greet each other with a handshake and
women kiss both the men and each other twice on the cheek, starting with the right.
• It is common to see people hugging in public, couples kissing and women interlocking arms with men while walking in the street.
Public displays of affection are considered normal within certain limits.
• When joining a queue, such as in the bus stop, people usually wait in line for their turn, showing respect for the others.
• Portugal is a culture that respects hierarchy, either at social or business contexts. Although having become more informal in its rules
of etiquette, formal polite terms of address are still used, so, anyone with a university degree is usually referred to with the honorific
title, plus ‘Doutor(a)’ (Doctor) or ‘Eng.º/ª’ (Engineer), with or without their surname.
• The family is the foundation of the social structure and forms the basis of stability.
• Meal gathering is a large part of family and social life in Portugal.
< INDEX >

BON APPÉTIT!
Eating together is the foundation of the cultural identity and continuity of communities
in countries such as Portugal, whose gastronomy is based in the Mediterranean
diet.
This kind of diet was considered Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO and has in companionship around the table one of its main characteristics.
In fact, Portuguese people enjoy sharing meals, a ritual that brings together family
and friends and is a mark of their hospitality.
Many of the Portuguese dishes are fish-based due to the country’s geographical situation along the Atlantic coast. During summertime, people enjoy eating grilled sardines, as well as other kinds of fish, accompanied with boiled potatoes and salad.
The most popular fish dish is bacalhau (salt cod). It’is said it can be cooked in 365
different ways. Each region has its own bacalhau speciality, such as bacalhau à
Gomes de Sá (salt cod with onions, eggs, potatoes and olives) or bacalhau à bras
from (salt cod, potato, onion and scrambled eggs).
One of the most popular meats in Portugal is pork, which can be cooked in a variety
of ways. Leitão assado (roast suckling pig) is a speciality of Central Portugal.
Sopa da Pedra (stone soup) comes from the Ribatejo region. It is a traditional soup
made of kidney beans, pork’s ear, black pudding, smoked pork sausage, farinheira
(pork sausage made with flour), uncured bacon, potatoes, onions, garlic, bay leaves,
coriander, salt, pepper and, naturally, the indispensable stone. The variety of ingredients makes it into one of the Portugal’s richest soups.
Caldo verde (potato, cabbage and sausage soup) is a creamy soup with cabbage
strands and the light smoke flavour from sausage. Originally, it is a soup of the
Northern part of the country. This is a very particular soup and has to be served with
the cabbage cut in a distinctive way.
The Portuguese have a real sweet tooth so one can find some of the best pastries
and cakes in all the little cafes. The ‘national pastry’ is considered to be pastéis de
nata, which is a delicious custard filled tart.
Specific products intimately related to traditional Portuguese agriculture, such as
olive oil (azeite), salt (sal) and wine (vinho) are also remarkably present in the
Portuguese gastronomy.
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HELP YOURSELF!
Early childhood education and care (ECEC) is important in addressing issues of social inclusion and inclusive citizenry, especially the poverty and marginalization of migrant communities.
Some of the benefits from ECEC include:
• Early childhood is the stage at which education can
most effectively influence children’s development
• Contributes to better child well-being and learning
outcomes
• Addresses school readiness and language acquisition
• Helps children overcome educational disadvantage
• Enables children to enter kindergarten and primary
school with more advanced skills
• Facilitates the integration of immigrant families into
the host society
• Increases the intergenerational social mobility
• Supports parents and boost female employment
• Contributes to better social and economic development of the society.
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HELP YOUR CHILD!
The Portuguese formal educational system is structured as follows:
• Pre-primary education (0 to 5 years-old):
- Nursey (0-2);
- Kindergarten (3-5).
• Basic education (6 to 14 years-old):
- 1st Cycle;
- 2nd cycle;
- 3rd cycle.
• Secondary education (15 to 17 years-old).
• Higher education (18 years-old onwards).
Every classes in public schools and universities are taught in Portuguese.
Pre-primary education:
Nursery
Children from four months-old (the usual maternity leave) until they are three
years-old may frequent a nursery (Infantário or Creche). The large majority
of nurseries are private. Other are run by the Portuguese Social Security and
are partly financed by the State. In these nurseries, parents pay according to
their income level.
Kindergarten
In Portugal, pre-primary education is optional from the ages of three to five,
and is provided in both state-run and private kindergartens schools. Staterun kindergartens provision is free of charge. The schools are known as
Jardins de Infância (Kindergartens). Most international schools offer an international approach to pre-primary learning and follow a curriculum.

Basic Education:
Basic Education (Ensino Básico) consists of nine years of schooling divided
into three sequential cycles of education of four, two and three years. The
stages are, respectively, 1º Ciclo (1st Cycle), 2º Ciclo (2nd Cycle) and 3º Ciclo (3rd Cycle). A Diploma/Certificate is awarded at the end of the third stage.
Children aged six by 15 September must be enrolled in their first school year
in that calendar year. In addition, children who turn the age of six between
16 September and 31 December may be authorized to attend the first stage
of education, provided a request is submitted by their parents or guardians
to the nearest school to their residence (or place of work) during the annual
enrollment period.
State-run schools are free of charge. When these schools in the area are
filled to capacity, private school tuition is refunded by the State, in part or
fully.
The first cycle of basic mandatory education covers years 1st-4th, the second cycle years 5th-6th and the third cycle years 7th-9th. The curriculum
contains only general education until the 9th year at which point vocational
subjects are introduced.
Schools do not offer, nor sell, any books or materials, although financial
assistance is available for low-income families. The school books are chosen
at school’s level every four years.
First cycle State-run schools are owned by the municipalities, while all other
State-run schools are owned by the State.
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(OUR) HELP IS ON THE WAY!
The project “WelComm: Communication Skills for Integration of Migrants”
aims to increase motivation for language learning and promote opportunities for
equal start in education of migrant children in pre-primary and primary school age
through creating innovative learning methods and products. The project will develop
a Multimedia Learning Kit for Migrant Children creating basic communication skills
in Portuguese and helping migrant children understand better the content of lessons
taught, increase their interest in the benefits of learning and raise motivation.
The Kit will include:
• Animated films (mini-series) divided within themes and produced as time lapse
animation;
• Language games and visual learning materials as follow-up of each mini-series
providing practical activities for mastering perceived content;
• Comic books based on adapted fairy tales revealing the cultural background and
behaviour patterns in Portugal.
For more information about the project, please visit www.welcomm-project.com
or contact:

Rua Gonçalves Crespo, nº 36, 3º
1150-186 Lisboa
Portugal
Telef: +351 213 152 178
flep1@mail.telepac.pt
www.flep.pt

“The European Commission support for the production
of this publication does not constitute an endorsement
of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsi
ble for any use which may be made of the information
contained therein.”
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INTRODUÇÃO
Esta brochura irá disponibilizar informação sobre
vários aspetos da cultura portuguesa: algumas
tradições e costumes locais, feriados nacionais,
características gerais do perfil dos Portugueses,
informação sobre a língua portuguesa, etc.
Esta brochura faz também uma referência aos
benefícios da Educação, à estrutura do sistema
educativo português, bem como às oportunidades
disponibilizadas pela Educação pré-escolar e primária
para um início da vida escolar bem-sucedido.
A primeira parte da brochura ajudá-lo-á a perceber
melhor como vivem os Portugueses, as suas
tradições culturais, algumas festas tradicionais, assim
como aspetos gerais do perfil dos Portugueses.
A segunda parte faz referência à importância da
educação pré-escolar na criança, em especial, no
contexto da inclusão social, assim como destaca
outros aspetos tais como: as vantagens da educação
pré-escolar para o futuro da criança, as condições e
requisitos para o acesso à escolaridade, a oferta do
sistema educativo português, etc.
Esta brochura foi desenvolvida no âmbito do projeto
“Welcomm- Competências comunicativas para
migrantes”, que tem como objetivo criar métodos e
produtos inovadores para a aprendizagem de línguas
por parte de crianças migrantes, apoiando, deste
modo, a sua transição e futura inclusão na sociedade
de acolhimento.

LAR DOCE LAR…
FALE COMIGO…

AS TRADIÇÕES
MANTÊM-SE
VIVAS…

BOM FERIADO!

BOM APETITE!

NÓS SOMOS
ASSIM…

APOIE O SEU
FILHO!

MAIS INFORMAÇÃO!

DE QUE
MODO ESTE
PROJETO PODE
SER UMA AJUDA?

<
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FALE COMIGO…
• A língua oficial de Portugal é o Português. Portugal é o país da
Europa Ocidental que possui maior uniformidade linguística,
sendo o Português a língua comum de norte a sul do País, bem
como nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira.
• O Português coexiste com uma língua minoritária que é falada
no nordeste do País- o Mirandês.
• A Língua Portuguesa é a quarta língua mais falada no Mundo.
• O Português é a língua oficial de Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné- Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.
É também uma das línguas oficiais de Timor Leste, Guiné
Equatorial e Macau. Para além disso, o Português é falado
por pequenas comunidades que pertenceram outrora ao
Império Português na Ásia e África Oriental, regiões onde os
Portugueses deixaram um legado cultural considerável.
• O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa datado de
1990 é um tratado internacional que tem o objetivo de criar
uma ortografia unificada para ser usada por todos os países de
língua oficial portuguesa.
• O Português tem o alfabeto latino que é composto de 26 letras.
Contudo, algumas palavras são de origem árabe.
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LAR DOCE LAR…
• A maioria dos cidadãos portugueses são católicos romanos, tendo havido, no entanto, um decréscimo do
número de pessoas que se mantêm praticantes, principalmente nas cidades e em particular, na região Sul
do País.
• Portugal é famoso pelos seus azulejos e qualquer pessoa pode encontrar belos exemplos de azulejos
coloridos por toda a cidade de Lisboa. A tradição chegou a Lisboa através dos Mouros e os Portugueses
assumiram, com entusiasmo, os métodos e as técnicas utilizadas no seu fabrico. Esses azulejos estão à
vista decorando as paredes interiores e exteriores de muitos edifícios e igrejas.
• Uma parte importante da cultura portuguesa está relacionada com danças locais e regionais, tais como o
vira e o corridinho e também com formas tradicionais de música, tais como o fado e o cante alentejano,
ambos considerados pela UNESCO como Heranças Culturais Intangíveis da Humanidade.
• O Fado surgiu pela primeira vez em Portugal nos finais do século XVIII, como uma forma nostálgica de
canção preferida pelos marinheiros. O seu nome deriva da palavra latina fatum, que significa “fado” ou
“destino”, expressando a consciência da existência assim como do sofrimento e da felicidade que nos
acompanham ao longo da vida.
• O símbolo nacional de Portugal é o Galo de Barcelos, simbolizando a honestidade, a integridade,
a confiança e a honra.
• É comum beber-se vinho às refeições ou em eventos sociais, assim como é comum beber-se café (diz-se
bica, em Lisboa, ou cimbalino no Porto) a qualquer hora do dia, mas especialmente depois das refeições.
• Há uma grande variedade de feiras regionais em Portugal, muitas associadas a festas religiosas.
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AS TRADIÇÕES MANTÊM-SE VIVAS…
As tradições religiosas neste País Católico Romano incluem ainda, a tradição
do Tronco de Natal que vem de há muitos anos. O tronco enorme e de madeira
bem rija era colocado no largo da igreja da aldeia para arder durante muito
tempo, ao longo da noite. À saída da Missa do Galo, as pessoas juntavam-se
à volta do braseiro para se aquecerem e conversarem animadamente.
“As Janeiras” é outra celebração tradicional que decorre em muitas aldeias e
localidades entre os dias 1 e 6 de Janeiro. Grupos de pessoas, principalmente
jovens, vestidos com fatos tradicionais e regionais vão de porta em porta
cantando canções tradicionais populares e desejando um Bom Ano aos
residentes, vizinhos e amigos. Quando o grupo acaba de cantar à porta de
uma casa, é suposto que os donos tragam as janeiras, isto é, bolos de Natal,
chocolates, fruta, castanhas, nozes, etc.
O Dia de Santo António, patrono de Lisboa, é celebrado no dia 13 de Junho.
Nas vésperas, Lisboa surge ornamentada para honrar o seu padroeiro com
festas populares, tais como Marchas Populares e organiza o evento do casamento das Noivas de Santo António. Todos os anos há um desfile popular em
que participam grupos de pessoas dos vários bairros de Lisboa. Os figurantes
vestidos com os trajes tradicionais coloridos e bordados à mão têm uma imagem
atraente e deslumbrante, desfilando e elaborando coreografias ao som das suas
marchas. É também costume, neste dia, haver uma troca de pequenas prendas
de vasos de manjerico que é suposto trazer sorte e fortuna.
Ao longo de quase todo o mês de Junho, comemoram-se os Santos Populares
(para além do Santo António, temos o S. João, o patrono da cidade de Porto e o
S. Pedro) com várias festas e arraiais que se realizam em muitas regiões do País
Nas vilas e aldeias também decorrem festas religiosas e atividades culturais
com recurso aos ranchos folclóricos locais e à atuação de bandas de música tocando canções e danças tradicionais. As festas locais são muito populares ao longo de
todo o Verão, principalmente entre Julho e Setembro, estendendo-se por todas as
localidades, desde aldeias às cidades assim como pelo litoral, junto às praias.

Durante o Verão, realizam-se, também, no País vários festivais nas grandes
Praças das cidades prolongando-se por vários dias, e integrando o folclore, o
artesanato, e a gastronomia regional. A maior parte das regiões, do Norte ao Sul
do País marcam aí a sua presença e naturalmente essa é uma das maneiras de
dar a conhecer o País. Cada região tem a sua associação e é, em geral, representada pelos seus membros.
As canções e as danças, assim como o artesanato tradicional e as esculturas
em madeira marcam a sua presença. Os participantes, naturalmente, vestem-se
com trajes regionais. À volta da praça são erguidas barracas onde se pode
comprar iguarias regionais, geralmente uma enorme variedade de pão e bolos
e todo o tipo de chouriços e de carnes fumadas.
O Dia de São Martinho é celebrado anualmente no dia 11 de Novembro em
muitas partes do mundo. É um dia em honra de um soldado romano chamado
Martinho de Tours, uma região em França, que é conhecido por um milagre que
fez. Ao longo dos séculos, o dia de S. Martinho, no fim do Outono, é também festejado como uma evocação e celebração das colheitas. Em Portugal, o dia de S.
Martinho é um dia em que se celebra o vinho novo. Neste dia, é costume fazerse uma festa em muitas regiões do país. Faz-se uma fogueira, assam-se castanhas e provam-se os primeiros vinhos do ano. Esta Festa é conhecida como o
Magusto (pensa-se que a palavra magusto derivou do Latim “magnus ustus”).
A matança anual do porco é considerada uma das tradições mais importantes
nas zonas rurais. Este ritual decorre nos finais do mês de Dezembro ou em Janeiro e geralmente prolonga-se por dois dias, pelo facto de se aproveitar a ocasião
para se preparar os chouriços, o presunto e para se salgar várias outras partes
do porco, incluindo o toucinho. Ao jantar do primeiro dia é costume comer-se
sarrabulho que é preparado com arroz, os miúdos e o sangue do porco.
As uvas são consideradas um símbolo da abundância e do conforto e talvez
por isso, na passagem do ano exista um ritual seguido por todos: à meia noite é
costume comer-se doze passas de uva em cada uma das 12 badaladas do sino
à hora certa e, simultaneamente, pensar-se num desejo para cada mês do ano.
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BOM FERIADO!
1 de Janeiro -> Dia do Ano Novo
Início do Ano marcando o fim do tradicional período de férias.
Terça-feira (o dia é variável) -> Carnaval
Não é um feriado oficial mas geralmente, em algumas regiões do País onde tradicionalmente é comemorado, é reconhecido como um feriado
local. Adquiriu conotações cristãs e presentemente marca o primeiro dia de um periodo de 40 dias antes da Semana Santa. É também
conhecido como Entrudo.
Sexta-feira, (o dia é variável) -> Sexta-feira Santa
É um feriado religioso cristão que celebra a crucificação de Jesus Cristo e a sua morte no Calvário.
Domingo, (o dia é variável) -> Páscoa
Páscoa. É uma festa religiosa em que toda a família se reúne para comemorar. É tradição comer-se Pão-de-Ló e Folar, bem como os ovos da
Páscoa. No norte do País, há regiões em que alguns membros da Igreja visitam e benzem as casas que mantêm a porta aberta, mostrando
assim que são católicos e que estão interessados em receber a visita.
25 de Abril -> Dia da Liberdade
Neste dia é celebrada a Revolução dos Cravos que marcou o fim do regime da ditadura, em 1974.
1 de Maio -> Dia do Trabalhador
Dia internacional do trabalhador
10 de Junho -> Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
Celebra-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. É também o dia da morte do poeta Luís Vaz de Camões, em 1580,
autor d´ Os Lusíadas.
15 de Agosto -> Dia da Assunção
Assunção de Maria
8 de Dezembro -> Dia da Imaculada Conceição
Feriado nacional em que se comemora o dia da Imaculada Conceição, padroeira de Portugal desde 1646.
25 de Dezembro -> Natal
É uma festa religiosa que comemora o nascimento de Cristo. É festejado atualmente por todos, independentemente das suas crenças. Em
Portugal é comemorado com uma festa da família em que os pratos tradicionais servidos são bacalhau com batatas e couves e perú assado,
doces tradicionais, frutos secos e vinho do Porto. É costume, nesse dia, trocar-se prendas entre a família e os amigos.
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NÓS SOMOS ASSIM…
• Os Portugueses são geralmente muito simpáticos e hospitaleiros para com os estrangeiros.
• A utilização de gestos e da linguagem corporal na comunicação não é, seguramente, uma das principais características dos Portugueses.
• Ao primeiro contacto, os Portugueses são reservados, apesar de educados e amáveis. Geralmente cumprimenta-se com um firme aperto
de mão, contacto visual direto e a expressão de cumprimento de acordo com a hora do dia (bom dia, boa tarde e boa noite).
• Logo que se desenvolve uma relação mais pessoal, as formas de cumprimento tornam-se mais personalizadas: os homens
cumprimentam-se com um aperto de mão e as mulheres beijam tanto os homens como umas às outras, dando um beijinho de cada lado
da face e começando pela direita.
• Manifestações públicas de carinho são consideradas normais.
• Quando chegam a uma fila, como por exemplo, na paragem do autocarro, as pessoas habitualmente esperam pela sua vez, manifestando
respeito pelos outros.
• A cultura portuguesa respeita a hierarquia, quer em contexto social quer nos negócios. Embora haja atualmente uma maior informalidade
no cumprimento das regras da etiqueta, ainda são usadas algumas expressões clássicas na forma de tratamento. Assim, qualquer pessoa
com uma formação universitária é referida com um título honorífico, seguido de “doutor” (a) ou Engº/ª seguido ou não do seu apelido.
• A família é a base da estrutura social e é a garantia da estabilidade.
• A refeição em família ocupa uma parte significativa da vida familiar e social em Portugal.
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BOM APETITE!
Fazer as refeições em família é a base da identidade cultural e mantém-se como
tradição em países como Portugal, cuja gastronomia é marcada pela dieta
mediterrânica.
Este tipo de dieta foi considerada pela UNESCO uma Herança cultural intangível da
humanidade e tem como uma das suas principais características o convívio à volta da
mesa.
Na realidade, os Portugueses têm um enorme prazer em partilhar as refeições, um ritual
que une a família e os amigos e é uma marca da sua hospitalidade.
Muitos pratos portugueses têm por base o peixe graças à situação geográfica do País
junto da costa do Oceano Atlântico. Durante o Verão, as pessoas apreciam comer
sardinhas assadas assim como outras variedades de peixe acompanhados de batata
cozida e salada.
Um dos pratos mais populares tem como ingrediente o bacalhau (bacalhau seco).
Costuma-se dizer que o bacalhau pode ser cozinhado de 365 maneiras diferentes.
Cada região tem a sua própria especialidade, como o bacalhau à Gomes de Sá ou
o bacalhau à brás (preparado com bacalhau seco, batata, cebola e ovos mexidos)
Uma das carnes mais apreciadas no País é a carne de porco que também pode ser
cozinhada de diferentes maneiras. Leitão assado é a especialidade da região centro
do País.
Sopa da Pedra é o prato típico da região do Ribatejo. É uma sopa tradicional feita com
feijão encarnado, orelha de porco, chouriço, farinheira, pedaços de toucinho fumado,
morcela, batata, cebola, alho, folhas de louro, coentros, sal, pimenta e naturalmente a
indispensável pedra. A variedade dos ingredientes e o excelente sabor faz dela uma das
sopas mais apreciadas em Portugal.
Caldo verde (sopa de batata, couve e chouriço) é uma sopa cremosa com fios de
couve e um sabor leve a chouriço. É uma sopa típica da região Norte do País. É uma
sopa especial que envolve a couve cortada de uma maneira muito particular.
Os Portugueses apreciam muito a doçaria pelo que é possível encontrar alguns dos
melhores pastéis e bolos em qualquer café. O pastel típico mais apreciado é o pastel
de nata, que é uma deliciosa tarte com creme .
Produtos específicos estritamente relacionados com a agricultura tradicional
portuguesa, tais como o azeite, a azeitona, o vinho e as hortícolas como o tomate
e outros estão igualmente presentes na gastronomia portuguesa.
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MAIS INFORMAÇÃO!
A educação pré-escolar é considerada muito
importante na medida em que promove a inclusão
social e a cidadania inclusiva com especial referência
às crianças mais desfavorecidas e às comunidades
migrantes marginalizadas.
Algumas das vantagens da educação pré-escolar são:
• educação pré-escolar é a etapa durante a qual a
educação pode efetivamente influenciar mais o
desenvolvimento de uma criança.
• contribui para o bem-estar da criança e para os
resultados das aprendizagens.
• favorece a formação e o desenvolvimento equilibrado
da criança e promove a aprendizagem da língua.
• ajuda as crianças a vencerem as necessidades
especiais educativas.
• prepara as crianças para entrarem nos jardins de
infância e na escola primária, estimulando-as para
que adquiram melhores competências.
• facilita a integração das famílias migrantes no País
de acolhimento.
• aumenta a mobilidade social intergeracional.
• apoia os Pais e promove o emprego.
• contribui para um melhor desenvolvimento social e
económico da sociedade.
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APOIE O SEU FILHO!
O sistema educativo oficial em Portugal está estruturado da seguinte
maneira:
• Educação Pré-escolar (0 aos 5 anos):
- Creche (0-2);
- Jardim de infância (3-5).
• Educação Básica (dos 6 aos 14 anos):
- 1º Ciclo;
- 2º Ciclo;
- 3º Ciclo.
• Ensino Secundário (dos 15 aos 17 anos).
• Formação Universitária (a partir dos 18 anos).
Todas as aulas nas escolas e nas universidades públicas são dadas em
Português.
Educação Pré- Escolar:
Creche
As crianças a partir dos quatro meses de idade (o tempo da licença da
maternidade) até os três anos frequentam a creche ou o infantário. A grande
maioria das creches são privadas. Outras são geridas pela Segurança
Social Portuguesa e são parcialmente financiadas pelo Estado. Nestas
creches, os pais pagam uma percentagem de acordo com o seu rendimento
familiar.
Jardins de Infância
Em Portugal, a educação pré-escolar é opcional, entre os três e os cinco
anos; tanto existem jardins de infância geridos pelo Estado como privados.
Os jardins de infância públicos são gratuitos. A maior parte das escolas
internacionais oferecem uma abordagem internacional da aprendizagem
pré-escolar e seguem um curriculum.

Educação Básica:
O Ensino Básico corresponde a um ciclo de nove anos de escolaridade
dividido por uma sequência de três ciclos de educação com quatro, dois
e três anos respetivamente. Os ciclos são os seguintes: 1º ciclo, 2º ciclo
e 3º ciclo. No fim do terceiro Ciclo é emitido um certificado de habilitações.
As crianças que tiverem completado os seis anos até 15 de Setembro têm
que se inscrever nesse ano escolar. As crianças que completarem os seis
anos entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro podem ser autorizadas a
frequentar o primeiro ano, caso os seus Pais ou Encarregados da educação
estejam interessados e apresentem um requerimento na escola mais
próxima da sua residência (ou local de trabalho) durante o período anual
de inscrição.
As escolas públicas são gratuitas. Quando essas escolas localizadas
na proximidade estiverem lotadas, o Estado subsidia na totalidade ou
parcialmente a inscrição da criança numa escola privada.
O primeiro ciclo da educação básica obrigatória abrange os primeiros
4 anos, o segundo ciclo abrange o 5º e o 6º ano e o terceiro ciclo abrange
o 7º, 8º e o 9º. O curriculum engloba apenas a formação geral até o 9º ano,
a partir do qual são introduzidas as disciplinas específicas.
As escolas não disponibilizam nem vendem quaisquer livros nem recursos,
embora as famílias com menores rendimentos possam solicitar apoio
financeiro. São as próprias escolas que, de quatro em quatro anos,
selecionam os manuais escolares a serem adotados.
As escolas do primeiro ciclo são geridas pelas autarquias mas todas as
outras escolas públicas são geridas pelo Estado.
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DE QUE MODO ESTE PROJETO
PODE SER UMA AJUDA?
O projeto “WelComm: Communication Skills for Integration of Migrants” /
“Competências Comunicativas para a Integração da População Migrante” tem
como objetivo aumentar a motivação pela aprendizagem das línguas e promover
a igualdade de oportunidades na educação das crianças migrantes em idade
pré-escolar e escolar através da criação de metodologias e produtos inovadores.
O projeto irá desenvolver um kit de aprendizagem multimédia para as crianças
migrantes poderem desenvolver as competências básicas de comunicação em
Português. Esses materiais irão também contribuir para a motivação das crianças
para a aprendizagem.
O Kit irá conter:
• filmes de animação (mini-séries) temáticos.
• jogos de palavras e materiais ilustrados com atividades práticas para possibilitar
o domínio dos conteúdos;
• banda desenhada com base nos contos tradicionais dando a conhecer
o enquadramento cultural e os padrões do comportamento em Portugal.
Se estiver interessado em ter acesso a mais informação sobre o projeto, por favor,
aceda à seguinte página web www.welcomm-project.com ou contacte:

Rua Gonçalves Crespo, nº 36, 3º
1150-186 Lisboa
Portugal
Telef: +351 213 152 178
flep1@mail.telepac.pt
www.flep.pt

Projecto financiado com o apoio da Comissão
Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão
responsável pela utilização que dela possa ser feita.
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