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DATA DA ACTIVIDADE: 1ª semana de Março de 2009 

 

NOME DA ACTIVIDADE:   ““““Viajar nos CViajar nos CViajar nos CViajar nos Contos de Hans Christian Andersenontos de Hans Christian Andersenontos de Hans Christian Andersenontos de Hans Christian Andersen””””    

Como é do conhecimento geral, Hans Christian Andersen viajou até Portugal de Maio a Setembro de 1866, 

por convite dos irmãos José e Jorge O’Neill (este último Cônsul da Dinamarca) com quem estudou em 

Copenhaga. Recebido pelo rei D. Fernando II no Palácio das Necessidades, Andersen visita Aveiro, que ele 

apelida de “Holanda Portuguesa”, Coimbra, Setúbal, Tróia e Sintra. Algumas impressões lhe foram deixadas 

do nosso país. Em 1868 refere que o conto “O Duende” (Skruptudsen) foi composto durante a sua estadia 

em Setúbal; em “Uma Visita em Portugal em 1866”, que o próprio publica dois anos depois, refere breves e 

agradáveis passagens e recorda muito boas impressões de um país ”longínquo e belo, onde se tinha sentido 

tão bem como na sua pátria Dinamarca”.    

in, http://purl.pt/768/1/hca-viagem-portugal.html  

 

RESUMO DA ACTIVIDADE: Sobretudo centrada na leitura e compreensão de sentidos a partir dos 

Contos de Hans Christian Andersen, esta proposta de actividade pretende ter em vista o 

alargamento dos horizontes culturais dos alunos do Concelho de Lousada, levando-os a descobrir 

aquilo que eles nos podem dizer sobre a realidade… envolvendo todas as Escolas e Jardins de 

Infância do Concelho, numa dinamização colectiva e colaborativa, partindo da obra de um dos 

maiores escritores infanto-juvenis universais. 

 



 

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE: Esta actividade pretende ser implementada a partir da 

aprendizagem da vida e da obra deste escritor, visando o desenvolvimento e o enriquecimento da 

capacidade cognitiva dos alunos desde o Jardim de Infância até ao Ensino Secundário. Assim, cada 

escola e cada professor, junto da sua classe/turma, seleccionará um ou vários Contos, abordando-

os de uma forma estratégica, sugestiva, criativa e diversificada, quer através da sua leitura e 

compreensão, quer através de outras abordagens, tais como: reconto oral e escrito, leitura 

expressiva, dramatização, ilustração, recriação, desenhos, pintura, manualidades, cerâmica, 

mural, Banda Desenhada, reescrita criativa a partir de personagens, expressão criativa e/ou 

plástica (execução de bonecos em diferentes materiais, fantoches, marionetas, tapeçarias, 

colagens, trajes de Carnaval, etc.), tudo isto, claro está, envolvendo o máximo de alunos, 

professores, Funcionários, Auxiliares de Acção Educativa, Pais/ Encarregados de Educação e, 

sobretudo, as comunidades envolventes.  

O objectivo final desta actividade será a realização de uma exposição colectiva para toda a 

comunidade lousadense – na Biblioteca Municipal - onde possam ser apreciados todos os 

trabalhos elaborados pelos alunos das diferentes faixas etárias das escolas do Concelho, ao longo 

da Semana da Leitura do PNL de 2009.  

 

 

 

 

 

Lousada, 09 de Janeiro de 2009 
Graça Maria CoelhoGraça Maria CoelhoGraça Maria CoelhoGraça Maria Coelho    
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