
DE BRAÇOS  ABERTOS ...

Olá, Família!

     Esta cartilha apresenta, em linhas gerais, o Projeto A Hora do Conto      Esta cartilha apresenta, em linhas gerais, o Projeto A Hora do Conto 
em Dubai e oferece as orientações necessárias para que nossa 
parceria promova frutos bons e duradouros na vida de suas crianças 
(que agora temos a alegria de também chamar de “nossas”). Temos 
seguido firmes há anos, baseados na profunda convicção de que a 
manutenção do Português como Língua de Herança (POLH) traz 
resultados positivos não apenas nos domínios linguístico e intelectual, 
mas também na área socioafetiva, fortalecendo os vínculos familiares e mas também na área socioafetiva, fortalecendo os vínculos familiares e 
culturais com o Brasil.
     Esperamos que as páginas que seguem sejam de tal forma 
esclarecedoras e envolventes, que todos se sintam motivados e 
comprometidos com o projeto de manter vivas as raízes brasileiras na 
vida dos pequeninos.

Idealizadora e Coordenadora do Projeto 
“A Hora do Conto em Dubai”

M agaly Dias de Quadros



MUITO PRAZER, SOMOS “A HORA DO CONTO EM DUBAI”

     A Hora do Conto (HDC) é um clube linguístico, sem fins lucrativos, 
que tem como principal objetivo promover a cultura e a língua 
brasileiras para crianças, brasileiras ou descendentes, em Dubai. Com 
essa iniciativa, pretende-se estreitar os laços com as raízes brasileiras e 
auxiliar no processo de autoconhecimento, autoestima e 
posicionamento social, colaborando para a formação de adultos 
capazes de exercer sua responsabilidade como cidadãos globais.

     O projeto tem o apoio do Elo Europeu de Educadores de Português      O projeto tem o apoio do Elo Europeu de Educadores de Português 
como Língua de Herança e da Embaixada Brasileira nos Emirados 
Árabes Unidos e conta com o trabalho voluntário de pais e educadores, 
que desenvolvem um planejamento anual de trabalho, adequado a 
grupos etários. Todo o conteúdo linguístico e pedagógico é 
coordenado pela educadora Magaly Dias de Quadros, profissional de 
Educação especializada no ensino do Português como Língua de 
Herança (POLH) e idealizadora do projeto.Herança (POLH) e idealizadora do projeto.

EM OUTRAS PALAVRAS...
.



O QUE QUEREMOS?

O QUE FAZEMOS?

A Hora do Conto em Dubai trabalha para:

• socializar crianças pelo uso da Língua Portuguesa e pela promoção da 
cultura brasileira;
• auxiliar as famílias a entenderem os benefícios da manutenção da 
língua materna e oferecer ferramentas que auxiliem seu uso no 
cotidiano;
• promover o entendimento do multiculturalismo;• promover o entendimento do multiculturalismo;
• oferecer às crianças a oportunidade de conhecer suas raízes 
familiares e perceber essas influências na própria identidade;
• divulgar autores de literatura infanto-juvenil por meio da literatura em 
língua portuguesa;
• fomentar o gosto pela literatura por meio da leitura e da contação de 
histórias em língua portuguesa.



QUE TAL “JOGAR” COM A GENTE?

     Gostamos da ideia de pensar na Hora do Conto como um jogo. Mas 
não um jogo qualquer, pois não há vencedores e vencidos, tampouco 
times rivais. Somos, na verdade, uma grande equipe que trabalha para 
promover a língua e a cultura do Brasil com alegria e excelência. E, no 
fim, todos saímos vencedores – voluntários, famílias e, principalmente, 
as crianças. A ideia é a seguinte:

     O projeto Hora do Conto destina-se a crianças na faixa etária de 3 a 
9 anos. Os encontros semanais acontecem às quintas-feiras, de 
16h15min. a 18h30min., na Gems World Academy (Al Barsha). As 
crianças são distribuídas em grupos de no máximo 20 alunos, divididos 
por faixa etária (Salas Sabiá, Gralha Azul e Tucano).

     As inscrições são encerradas uma semana antes do início do      As inscrições são encerradas uma semana antes do início do 
semestre. Para inscrever seu(s) filho(s) na Hora do Conto, basta acessar 
o site www.ahoradocontodubai.com, preencher o formulário on-line e 
aceitar os termos e as condições.

     A Mala de Herança (MH), que faz parte da HDC, é um clube de      A Mala de Herança (MH), que faz parte da HDC, é um clube de 
leitura que acontece na terceira quinta-feira de cada mês, trazendo 
histórias que fazem parte do universo infanto-juvenil e realizando 
empréstimos de livros. As inscrições para este projeto são feitas 
separadamente e são abertas no primeiro encontro da MH do ano.
    As lives Histórias para Sonhar (leitura de livros em português) são     As lives Histórias para Sonhar (leitura de livros em português) são 
realizadas toda segunda-feira, às 19h45min., na página A Hora do 
Conto em Dubai, no Facebook.
E aí, quer participar com a gente?



O QUE É NECESSÁRIO SABER ANTES DE PARTICIPAR?

     A Hora do Conto em Dubai conta com o trabalho voluntário de 
profissionais e familiares altamente comprometidos, que doam seus 
talentos e seu tempo para fortalecer os laços de nossas crianças com o 
Brasil.
     Por ser um projeto      Por ser um projeto sem fins lucrativos, as famílias também 
colaboram com materiais e valores em dinheiro, integralmente 
revertidos à manutenção e à ampliação do projeto. O valor mensal da 
HDC é AED100 por criança; em caso de 2 ou mais crianças da mesma 
família, paga-se uma taxa única de AED200.
     Na Mala de Herança, que também não possui fins lucrativos, as 
crianças podem participar de duas maneiras:

A.A. como ouvintes – nesse caso, há gratuidade e não há direito ao 
empréstimo de livros;
B.B.como membros do clube de leitura, cujap articipação dá direito a uma 
bolsa,um passaporte de leitura e ao empréstimo de 2 livros por mês. 
Para tal, o valor da inscrição é AED20 por encontro. Em 2019-2020, o 
valor anual será AED140, o qual deverá ser pago no primeiro encontro. 
A arrecadação será integralmente revertida à manutenção dos livros e à 
aquisição de novos títulos.

     Embora possam ocorrer eventos e projetos voltados às famílias,      Embora possam ocorrer eventos e projetos voltados às famílias, as 
crianças têm prioridade na HDC. A elas é destinada a maior parte de 
nosso tempo, recursos e ideias.
     Entendemos que a família é o primeiro elo de afetividade que a 
criança cria com o Brasil e a língua portuguesa. Por isso, solicitamos 
aos familiares que estimulem a aquisição do português, utilizando-o 
sempre que possível (principalmente em casa).
    O nível de socialização e aprendizado das crianças está diretamente     O nível de socialização e aprendizado das crianças está diretamente 
relacionado à assiduidade nos encontros. Mais uma vez, portanto, o 
comprometimento da família é fundamental na busca por resultados 
positivos.



AS REGRAS DO “JOGO”

     A Gems World Academy é um espaço gentilmente cedido ao nosso 
projeto, tornando obrigatório o respeito às regras de conservação e 
boa convivência abaixo descritas:

1. Não é permitido correr e gritar nos corredores;

2. Um lanche é permitido ao final de cada encontro, quando ocorrem 
atividades recreativas no pátio da escola. Cada família é responsável 
por trazer o lanche de sua(s) criança(s);

3.3. Para que o foco das crianças esteja na Hora do Conto, não são 
permitidos brinquedos trazidos de casa;

4. Em caso de atraso, pedimos a gentileza de aguardar que a assistente 
abra a porta no momento oportuno;

5. As crianças devem pedir e aguardar autorização para sair da sala 
durante as atividades;

6.6. Durante as atividades recreativas realizadas no pátio, cada família é 
responsável por sua(s) criança(s). Os responsáveis devem, portanto, 
zelar pela sua segurança e pela preservação do espaço (a escola pede 
que as crianças não subam nas árvores). A escola GWA e o projeto 
HDC não se responsabilizam por quaisquer acidentes ou incidentes 
que ocorram durante os encontros.

7. 7. As crianças têm a opção de não participar de alguma das atividades 
e/ou apresentação. A criança que não quiser permanecer na sala, por 
qualquer razão, deverá aguardar a chegada do responsável, que será 
chamado por um de nossos voluntários;

8.8. As crianças de 3 anos devem ficar acompanhadas dos pais durante o 
encontro. As de 4 anos devem ser entregues e retiradas pelos 
responsáveis na sala de aula. Quanto às crianças com 5 anos ou mais, 
as professoras e/ou voluntárias as levarão para o pátio da escola, no 
momento da recreação.



QUER CONHECER MAIS?

NOSSOS PARCEIROS 

Para saber mais sobre o projeto a Hora do Conto em Dubai, visite o site 
www.ahoradocontodubai.com e a nossa página no Facebook A Hora 
Do Conto Em Dubai. Colocamo-nos também à disposição para prestar 
quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.


