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Editorial 
O projeto IntegratEnglish continua a invadir, 

cheio de força, as salas de aula e a contagiar o ótimo 

ritmo de trabalho com a língua inglesa, num acrésci-

mo motivacional, com o desenvolvimento de ativi-

dades práticas, na articulação de conhecimentos, 

numa dinâmica de aula centrada na participação 

ativa dos alunos, enquanto atores do seu processo 

de ensino-aprendizagem.  

Numa exposição diária à língua inglesa, pro-

cura-se aliar os benefícios de uma educação bilingue 

(desenvolvimento da consciência cultural; estratégia 

para a internacionalização; aumento de competên-

cias linguísticas e motivação nas aprendizagens), ao 

expectável aumento de competências dos alunos, 

contribuindo para uma pedagogia do sucesso e pro-

movendo uma atitude positiva de autoconfiança fa-

ce à aprendizagem da língua estrangeira. 

Sabemos que o conhecimento de uma língua 

além do idioma materno, proporciona ao aluno um 

leque abrangente do saber, facilitador na interação 

no mundo globalizado, com destaque na comunica-

ção e formação do Saber, possibilitando a aquisição 

de novos conhecimentos e contribuindo para o cres-

cimento pessoal e social do discente. 

O Projeto IntegratEnglish continua a dar um 

enorme contributo na preparação do aluno para Ser 

e (con)viver com o Outro no mundo que está aqui 

tão próximo! 

  

A diretora pedagógica, 

Isabel Lobo 

IntegratEnglish 



2 year olds 
Old Macdonald had a farm… 

 As crianças da Sala dos 2 Anos, no âmbito do projeto IntegratEnglish, deram continuidade à 

temática dos Wild Animals (monkey, bear, dinossaur, lion, tiger, zebra, hippo, elephant) e iniciaram 

uma nova temática relacionada com os Farm Animals (dog, cat, duck, rabbit, cow, chicken, sheep, 

goat, horse).  

Tendo por base uma história sobre os animais de estimação Pets as crianças tiveram a oportu-

nidade de adquirir novos vocábulos relacionados com os animais presentes na história (fish, turtle, 

spider, cat, dog) e experienciar os sons e movimentos corporais que os caracterizam. 

De igual modo e indo de encontro a um interesse natural das crianças, deu-se início à temática 

dos Números e Contagem de 1 a 5, usando diferentes materiais lúdicos e estratégias variadas, em 

grande grupo. 

 Assim sendo, as crianças aprenderam músicas, que versavam sobre os animais referidos anteri-

ormente, ouviram histórias, fizeram puzzles, participaram em jogos e manusearam animais em forma-

to bi e tridimensional, que permitiram a gradual consolidação dos conteúdos.  



2 year olds 
Paralelamente, as crianças foram incentivadas a aprender as cores primárias em inglês, através 

de jogos de associação e de correspondência, da leitura de histórias e da audição de canções. 

E foi sempre num ambiente de participação ativa, entusiasmo e motivação que os nossos alu-

nos aprenderam inglês…! 

Now we are ready for our next IntegratEnglish adventure! 



3 year olds 
 The Ocean! 

 Ao longo do mês de janeiro, no âmbito do IntegratEnglish, os alunos da sala dos 3 anos deram 

por terminado o Trabalho de Projeto em torno do Corpo Humano. Muitas foram as aprendizagens e 

vocabulário novo adquiridos (the body). 

 Em fevereiro e março demos início e continuidade a um novo tema “O fundo do mar”/ “The 

ocean”. Os alunos aprenderam os nomes dos animais e elementos do mar (sea, shells, seaweed, rock, 

seahorse, crab, octopus, fish, shark, whale, starfish, jellyfish, dolphin, turtle…), assim como iniciaram 

a abordagem à problemática da oluição dos mares e oceanos. Para isso, fizemos imensas atividades, 

para abordar a temática. Aprendemos e dramatizamos uma música “Baby Shark”, ouvimos uma histó-

ria “Oh no! The sea is dirty!” e dramatizámo-la, fizemos atividades no exterior (imitate the animals), 

fizemos jogos (ocean animals bingo and fishing game) e representamos os animais e o fundo do mar 

com diferentes técnicas (painting, drawing, plasticine models and collage).   

 We can’t wait for our next adventure with Codybird! 



3 year olds 
 Nature and Recycling! 

 No terceiro período, no âmbito do IntegratEnglish, os alunos da sala dos 3 anos iniciaram com 

a abordagem à temática da Reciclagem/Recycling. Os alunos aprenderam o nome dos ecopontos/ 

bins e para que servem cada um deles (yellow for plastic and metals/ green for glass/ blue for paper 

and red for batteries), fizeram diversas atividades de consolidação. Foram ao ecoponto perto do Colé-

gio, fizeram ecopontos para a sala e fizeram diversos jogos. As crianças perceberam a importância da 

reciclagem para a proteção da Natureza.  

 No entanto, as aprendizagens não ficaram por aqui… fomos à descoberta das flores/flowers e 

de alguns animais/bugs. Assim aprenderam o nome de alguns desses animais (ant, ladybird, butterfly, 

bee, spider, scorpion, caterpillar), aprenderam a representar flores e insetos (butterfly, bee and la-

dybird) com diferentes técnicas (painting, drawing, plasticine models).   



4 & 5 year olds 
 Playing ever after and other adventures 

Durante o segundo e terceiro períodos, as crianças da sala dos 4 e dos 5 anos deram continui-

dade à exploração do Projeto, Playing Ever After. 

O Projeto está incorporado nas atividades de IntegratEnglish proporcionando às crianças ativi-

dades motivadoras e enriquecedoras em termos de conhecimentos gerais e desenvolvimento da lín-

gua. 

O Monster Bolota, desta vez, levou as crianças a descobrir um novo país, a Holanda. A partir 

de uma história “Zep`s Monster Party”, criada pelos adultos intervenientes do Projeto, conheceram 

novos monstros: Miha da Eslovénia, Sisu da Finlândia e Zep da Holanda. Através desta história as cri-

anças tiveram a oportunidade de explorar as características físicas de cada monstro (colour, eyes, 

legs, hair, arms,  claws, tail), os meios de transporte (boat, car, bike, broom, helicopter, motorbike, 

ambulance, police car, truck),  categorizar os transportes (in the air/ on  land/ on water), identificar 

os disfarces de personagens carnavalescos (witch, knight, farmer and pirate) e identificar os países de 

origem dos monstros (Finland, Slovenia, The Netherlands, Portugal). 

A partir da história “Sisu´s reindeer Search”, o Monster Bolota e as nossas crianças partiram 

para a Finlândia para descobrirem os animais deste país e suas caraterísticas - fur, tails, antlers, 

footprints, food, habitat. 

No âmbito deste Projeto criou-se uma nova área no Colégio para a exploração do inglês – sur-

giu então Bolota’s Castle. Em formato de castelo, este espaço já se encontra apetrechado com diver-

sos materiais: jogos, puzzles, fantoches, máscaras, disfarces. As crianças já começaram a decorá-lo e a 

desenvolver diferentes atividades com o intuito de promover a língua inglesa. 



4 & 5 year olds 



Physical Education 
 IntegratEnglish families come to class 

 O nosso ginásio encheu-se de famílias para participar numa aula conjunta de Educação Física e 

IntegratEnglish. 

 A nossa mascote Cody Bird juntou-se aos seus novos amigos Sisu, Miha, Bolota e Zep para par-

ticiparem em imensos jogos e atividades encorajando o movimento e a comunicação em Inglês. 

 Foi um dia muito divertido! 



Music 
 IntegratEnglish, Music and Movement 

 A Expressão e Educação Musical fez parte das aventuras do projeto IntegratEnglish.  

 Partindo da primeira história do projeto Playing Ever After (“Zep’s Monster Party”), um Sound-

Movement story foi criado pelos professores Frances Seftel, Pedro Cunha e Pedro Fernandes; os alu-

nos trabalharam e mergulharam numa aventura com diferentes dinâmicas de escuta, expressão sono-

ra e expressão corporal. Os grupos experimentaram com o corpo e voz diferentes estilos de música 

(folk, contemporânea, alternativa, minimalista, pop-rock) enquanto a história decorria. 



1st grade 
 Durante o segundo e terceiro períodos letivos, o trabalho desenvolvido pelas turmas do pri-

meiro ano de escolaridade, no âmbito do projeto IntegratEnglish, continuou a ter subjacente a articu-

lação com o projeto Playing Ever After. 

 Os alunos envolveram-se de forma positiva nas experiências de aprendizagem desenvolvidas, 

nomeadamente, a realização da sua family tree; a exploração, identificação e representação dos dife-

rentes espaços da casa (parts of the house); a participação na peça de teatro Beauty and the Beast; a 

exploração das plantas, suas partes constituintes e fatores que influenciam o seu desenvolvimento 

(flower, stem, leaves, roots, fruit, seed, soil, water, air/temperature, natural light); a exploração das 

histórias Zep’s Monster Party e Sisu’s Reindeer Search; brincar, explorar e aprender na English Lear-

ning Area (Bolota’s castle). 

 A partir da história Zep’s Monster Party, exploraram-se os temas: transport; geometric sha-

pes; emotions; Carnival costumes and characters; physical characteristics of the monsters; coun-

tries; flags. Com a exploração da história Sisu’s Reindeer Search, exploraram-se os temas: os animais 

da história e as suas caraterísticas- grey/brown/white fur, short/long tail, footprints, antlers, diet… 

 No terceiro período letivo, deu-se, também, início à preparação da peça de teatro baseada na 

história Sisu’s Reindeer Search em articulação com as turmas do segundo ano de escolaridade, a par-

tilhar, no próximo ano letivo, com a Comunidade Educativa e parceiros dos países europeus (Finlândia, 

Holanda e Eslovénia) envolvidos no projeto Playing Ever After. 

 As experiências de aprendizagem desenvolvidas permitiram, a partir da língua inglesa, a explo-

ração de conteúdos e a articulação entre diferentes disciplinas: expressão e educação físico-motora, 

dramática, musical e plástica, estudo do meio e matemática. 

 O desenvolvimento do projeto IntegratEnglish revelou-se positivo no contexto das turmas do 

primeiro ano de escolaridade, envolvendo, ativamente, os alunos em experiências de aprendizagem 

que se traduziram em progressos significativos no processo de aprendizagem individual e coletivo. 



1st grade 



2nd grade 
 Durante o 2.º período letivo, os alunos do 2.º ano de escolaridade continuaram motivados com 

as experiências de aprendizagem desenvolvidas no âmbito do projeto Playing Ever After. A partir da 

exploração da história “Zep’s Monster Party”, os alunos ficaram a conhecer melhor cada uma das per-

sonagens e o país que cada uma representa – Zep from The Netherlands, Sisu, from Finland, Miha, 

from Slovenia and Bolota from Portugal. Estes são os países envolvidos neste projeto e que partici-

pam no intercâmbio de experiências, ideias, pedagogias e na planificação das atividades a desenvolver 

com os alunos ao nível de diferentes áreas do saber. As vivências e os recursos construídos a partir do 

projeto são partilhados nas plataformas Dropbox, etwinning, e Playing Ever After Blog. 

 No 3.º período letivo, iniciou-se a exploração de uma nova história “Sisu’s Reendier Search” e, 

com ela, partiu-se à descoberta do tema The animals in Finland: habitat, revestimento do corpo, loco-

moção, reprodução e alimentação. Os alunos do 1.º e 2.º anos foram também desafiados a dramatizar 

a história para, posteriormente, partilhá-la com a comunidade. 

 Na sequência da exploração destas histórias, os alunos aprofundaram os seus conhecimentos 

sobre transport, jobs, places in the town, plants and animals. Privilegiaram-se atividades em grupo, 

bem como jogos, canções, dramatizações, no sentido de motivar a participação dos alunos, a expres-

são oral e expressão escrita na língua inglesa, um dos principais objetivos do projeto IntegratEnglish. 

Os alunos têm revelado muito entusiasmo na utilização do Bolota`s Castle – English Learning Area. 



2nd grade 



3rd grade 
Ao longo do segundo período letivo, no âmbito do projeto IntegratEnglish e em articulação com 

a exploração do programa de Estudo do Meio, os alunos do 3.º ano de escolaridade tiveram oportuni-

dade de estudar The human body. De forma concreta, os alunos aprenderam os sistemas digestivo, 

respiratório e circulatório em inglês. 

Aquando da aprendizagem do digestive system, os alunos representaram, em plasticina, alguns 

dos seus órgãos, utilizando um suporte de cartão. 

Seguidamente, tiveram uma divertida e surpreendente experiência no laboratório, em articula-

ção com o projeto Voar à Descoberta através da Experiência com o Professor Lamparina, conseguindo 

concretizar as aprendizagens que tinham sido apreendidas em sala de aula. Em laboratório, os alunos 

observaram e exploraram o Respiratory System de um coelho e o Circulatory system de um porco. 

Neste período, os alunos também expressaram os sentimentos e os estados psíquicos (Feelings) 

através de jogos de mímica. 

Por fim, os alunos tiveram oportunidade de fazer uma plantação. Root, stem, leaf, flower e 

fruit foram alguns dos conceitos explorados, para além das suas funções. 

Aquando da plantação, os alunos aprenderam também que fatores intervêm no crescimento 

das plantas. Neste momento, cada aluno aguarda, com ansiedade, o crescimento da sua planta. 

A aprendizagem de vocabulário em inglês foi muito rica e diversificada e os alunos demonstra-

ram muita motivação no decorrer destas atividades de IntegratEnglish. 



3rd grade 
 No terceiro período letivo, os alunos do 3.º ano de escolaridade aprofundaram os seus conhe-

cimentos sobre The animals. As suas características físicas, o tipo de alimentação, o modo de desloca-

ção, entre outros aspetos foram abordados em língua inglesa. 

 De seguida, foram explorados os conceitos relacionados com Types of Land Relief. De uma for-

ma lúdica, os alunos exploraram o vocabulário relacionado com a temática. 

 O tema Solar System foi um dos que os alunos mostraram maior motivação. Após a aprendiza-

gem de uma canção relacionada com o tema, foram explorados os planetas e curiosidades acerca de 

cada um deles. Além disso, os alunos tiveram oportunidade de testar os seus conhecimentos a partir 

de um quiz que jogaram, na sala de aula, entre pares e que levaram para casa para jogar com os seus 

familiares. Foi admirável o entusiasmo com que participaram nas atividades propostas, as aprendiza-

gens que realizaram e a vontade de saber mais sobre este tema. 

 A finalizar o período letivo, em articulação com o projeto Recicl’Ave, e na preparação da Festa 

Final de Ano, cujo tema foi Go Green, os alunos envolveram-se na construção de cartazes com slogans 

em inglês que apelavam à sustentabilidade ambiental. Além disso, prepararam uma canção em inglês, 

juntamente com os alunos dos restantes anos de escolaridade do 1.º Ciclo, no âmbito da temática da 

festa. 

O projeto IntegratEnglish e as atividades desenvolvidas permitiram, de uma forma lúdica, dinâ-

mica e diversificada, desenvolver as capacidades dos alunos ao nível da língua inglesa. 



4th grade 
No segundo período, o projeto IntegratEnglish iniciou com a exploração do tema Solar System 

and phases of the moon. Os alunos relembraram os planetas do Sistema Solar e descobriram as fases 

da Lua – First Quarter Moon; Full Moon; Last Quarter Moon; New Moon.   

O seguinte tema a ser explorado foi European Union. Partindo da apresentação dos países 

membros e das respetivas nacionalidades, cada aluno realizou e apresentou um trabalho de pesquisa 

sobre cada um dos países. Foi uma partilha muito interessante e enriquecedora, onde foram apresen-

tados dados informativos e curiosidades sobre todos os países.  

Posteriormente, foi explorado o tema Water Cycle, partindo da abordagem dos fenómenos de 

transformação dos estados da água. Para concretizar os conceitos - Evaporation, Condensation, Preci-

pitation e Collection, realizou-se uma atividade experimental, onde foi possível visualizar estes fenó-

menos. Por fim, para consolidar o tema Water Cycle, os alunos cantaram e divertiram-se ao som da 

música “Water Cycle Song Video”.  



4th grade 
 No terceiro período, nas aulas de IntegratEnglish, foi abordado o tema Economic Activities, 

explorando as caraterísticas de cada tipo de atividade e agrupando-as nos três setores principais. Par-

tindo desta exploração, foram realizadas duas visitas de estudo – Field trip, articulando o Projeto Inte-

gratEnglish com o Projeto Transversal Voz à Cultura!. 

 Os alunos visitaram a PolibagTCI S.A., uma empresa que se dedica ao fabrico de todo o tipo de 

embalagens para a indústria, onde foi possível ver a produção do plástico a partir do polímero, bem 

como a fase de acabamento de vários exemplos de produtos finais (sacos de plástico, embalagens…). 

A segunda visita decorreu na empresa Adalberto Estampados. Nesta visita, foi possível conhecer dife-

rentes áreas de intervenção da empresa, como o design, inovação e produção (tinturaria, estamparia 

e impressão) ao nível da moda e têxtil-lar. 

 As duas visitas proporcionaram diferentes experiências de aprendizagem, contribuindo de for-

ma significativa para a construção efetiva dos conhecimentos adquiridos. 

 De seguida, foi abordado o tema Pollution, explorando vários tipos de poluição (air pollution, 

water pollution, soil pollution and noise pollution), as suas causas e consequências no meio ambien-

te. Neste âmbito, os alunos visualizaram vídeos, participaram em jogos e construíram cartazes inter-

ventivos, apelando às boas práticas ambientais. 

A exploração deste tema consolidou-se na articulação com a preparação da Festa Final de Ano 

Go Green na participação numa manifestação pelo ambiente e na partilha de músicas de sensibiliza-

ção ecológica. 



Sports 
 Projeto MOVE4FUN 

 Com a colocação de cartazes explicativos, que torna mais fácil a perceção sobre a correta reali-

zação dos exercícios, está oficialmente inaugurada a primeira fase do Projeto Move4fun. 

 Esta primeira fase consiste em tornar os espaços dos corredores em espaços de atividade física 

e, ao mesmo tempo, tornar a simples passagem nos mesmos, em momentos de pura diversão e envol-

vimento motor e ao mesmo tempo expor os alunos a terminologia inglesa relacionada com a atividade 

física. 



Chess 
 The king is the game 

 Estudamos o tabuleiro de xadrez e as respetivas peças. 

 The Chess club students from Colégio do Ave loved it! 

 Todos os alunos quiseram levar um tabuleiro para casa. 



5th grade — Science 
Air properties, Quality of the air, Renewable energies, Coating of the animals  

 Ao longo do 2.º período, no âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os 

alunos do 5º ano, estudaram a importância do ar para os seres vivos. Assim, no laboratório, explora-

ram as propriedades do ar. Depois, questionaram o atual “estado do ar” e sugeriram medidas para a 

sua proteção. Nesta linha de sustentabilidade, “deram largas” à imaginação e construíram maquetes 

sobre a aplicação das energias renováveis. Conscientes das condições do meio inerentes à vida, inicia-

ram o seu estudo sobre as principais características dos animais, em particular, sobre os mais diversos 

revestimentos do mundo animal. Aprofundaram a temática com uma enriquecedora e salutar visita de 

estudo ao Zoo de Santo Inácio. 



6th grade — Science 
Blood vessels, Blood components, Human urinary system, Photosynthesis 

 Durante do 2.º período, no âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os 

alunos do 6.º ano concluíram o estudo dos sistemas cardiovascular e urinário humanos. Assim, estuda-

ram as principais características dos diversos vasos sanguíneos que se distribuem pelo corpo. Em labo-

ratório, mergulharam no micro-mundo do sangue, observando amostras do mesmo ao microscópio 

ótico. Depois, debruçaram-se sobre o funcionamento do sistema urinário humano e dissecaram um 

rim. Concluíram estas aprendizagens com um animado exercício de Kahoot. Explorados os principais 

sistemas do corpo humano, “subiram ao palco“ as plantas e iniciou-se o estudo da fotossíntese, atra-

vés de vídeos motivadores e, de novo, um exercício kahoot, revelador de efetivas e dinâmicas aprendi-

zagens. 



6th grade — Science 
 Light influence in photosynthesis, Human reproductive system, Reproduction in plants 

 Durante do 3.º período, no âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os 

alunos do 6.º ano investigaram, em laboratório, a influência da luz na germinação e crescimento das 

plantas. Depois, debruçaram-se sobre o sistema reprodutor humano, compreendendo a sua morfolo-

gia e fisiologia. Por último, exploraram a reprodução nas plantas, tendo, para o efeito, realizado uma 

atividade prática que lhes permitiu distinguir os componentes de uma flor. 



English Culture 
 Ao longo do segundo e terceiro períodos, nas aulas de Cultura Inglesa, os alunos do 2.º ciclo 

trabalharam várias temáticas, nomeadamente, a organização de um roteiro de viagem ao Reino Uni-

do, uma viagem interativa a diversos pontos de interesse dos países de língua inglesa, um projeto pen-

pal com alunos de uma escola na Holanda, a leitura e interpretação de uma short story e uma conver-

sa com um aluno de intercâmbio. 

 Estas aulas tiveram um impacte tremendamente positivo nos alunos que tiveram assim total 

liberdade para o trabalho autónomo, de pesquisa e de investigação para a construção dos seus conhe-

cimentos. 



Sports 
 Durante as aulas de Educação Física do 5.º e 6.º ano e no âmbito do aniversário do CodyBird os 

alunos realizaram um peddypaper com o objetivo de encontrar presentes para lhe oferecer. 

 Por grupos, os alunos percorreram todos os espaços do Colégio procurando pistas em Inglês 

que os orientassem nesta verdadeira “caça ao presente”. 



Music 
 Na disciplina de Educação Musical foram trabalhadas algumas músicas cantadas na língua in-

glesa.  

 Como já tinha acontecido no primeiro período, os alunos demonstraram bastante interesse 

nestas músicas/canções, não apresentando qualquer resistência pelas mesmas não serem na língua 

materna, aliás, casos houve, em que até preferiram as canções em Inglês por serem mais conhecidas 

ou atuais.  

 A disciplina de Educação Musical é assim um “instrumento” bastante valioso no IntegratEn-

glish, pois os alunos aplicam mais facilmente termos que já conhecem através de canções presentes 

no seu dia-a-dia… 



Digital innovation 
 Cody Bird - Birthday 

 Para comemorar o aniversário do Cody Bird todos os alunos desde o 2.º ciclo até ao 3.º ciclo 

desenvolveram postais de aniversário, utilizando as ferramentas de edição de texto e imagens presen-

tes no Office 365. Todos os postais de aniversário tinham presentes uma mensagem em inglês para a 

sua mascote favorita. 



Digital innovation 
 Neste terceiro período os alunos abordaram a plataforma Blanc – uma plataforma de iniciação 

à programação, vários dos comandos inerentes a esta plataforma encontram-se em inglês, proporcio-

nando aos alunos um contacto com um vocabulário diferente do habitual. Para além disso, foi solicita-

do que os alunos criassem histórias utilizando a língua inglesa nesta plataforma. Aliando-se assim a 

tecnologia a uma língua muito intrínseca à mesma. 



7th grade — Science 
 Volcanoes, Magmatic rocks 

 No 2.º Período, no âmbito do IntegratEnglish, os alunos do 7.º ano dedicaram-se ao estudo 

dos vulcões e das rochas magmáticas, na disciplina de Ciências Naturais. Aprenderam a identificar os 

seus componentes, construíram modelos tridimensionais de vulcões e, no laboratório, simularam as 

atividades vulcânicas efusiva e explosiva. A visualização do filme “Dante’s Peak” permitiu-lhes contex-

tualizar os conteúdos lecionados e desenvolver uma visão crítica com a deteção de eventuais incon-

gruências científicas. Também em laboratório, manipularam amostras de mão de rochas magmáticas, 

identificaram os seus minerais e aprenderam a distinguir texturas e diferentes tipos de rochas.  



7th grade — Science 
 Seismic activity, Internal structure of the Earth and Fossils 

 Durante do 3.º período, no âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os 

alunos do 7.º ano exploraram dois filmes relativos às temáticas dos sismos, vulcões, estrutura interna 

da Terra e tectónica de placas. Também neste período, no enquadramento do estudo dos fósseis, os 

alunos elaboraram “bilhetes de identidade” de diversos dinossauros, cujas maquetes observaram no 

Dinoparque da Lourinhã. Por último, exploraram os modelos físico e químico do interior da Terra, con-

cluindo com a construção 3D de réplicas criativas desses modelos. 



7th grade — Chemistry 
 Os alunos do sétimo ano da turma A utilizaram, durante o segundo período, o inglês nas aulas 

laboratoriais de Físico-Química. Assim, na primeira aula, os alunos aprenderam a distinguir os diferen-

tes tipos de misturas existentes (Mixtures homogeneus and heterogeneous), identificando através da 

observação da existência ou não de uma ou mais fases. (Mixtures homogeneus – one phaseand hete-

rogeneous – two or more phases). No final foi realizada uma ficha de consolidação. 

 Numa aula subsequente, também no laboratório, os alunos prepararam soluções de sulfato de 

cobre penta hidratado. Nesta aula, os principais termos adquiridos pelos alunos estavam mais relacio-

nados com o material de laboratório, tais como: 100 ml volumetric flask (balão volumétrico de 100 

ml), spatula (espátula), wash bottle with water (garrafa de esguicho); beaker (gobelé); scale 

(balança), glass rod (vareta de vidro), Pasteur pipette (pipeta de Pasteur), funnel (funil de vidro) e 

copper sulphate (II) 5- hydrated solid (sulfato de cobre II penta hidratado). No final foi realizada uma 

ficha de consolidação. 

 Para avaliar os conhecimentos adquiridos, os alunos responderam a um pequeno grupo no úl-

timo teste sobre estas aulas, tendo-se verificado que os objetivos foram atingidos com sucesso. 

http://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/graduated+pipette.html


7th grade — Geography 
 No 2.º período, alguns dos conteúdos de Geografia do 7.º ano continuaram a ser abordados 

em Inglês. Num dos conteúdos mais importantes, orientação, aprendemos os rumos da Rosa dos Ven-

tos. 

 De seguida, e aquando do estudo da localização absoluta – Latitude e Longitude – abordamos 

os elementos geométricos da esfera terrestre e a sua importância na Geografia. 

 O destaque foi para o Meridiano de Greenwich – também chamado de Meridiano Principal – é 

uma linha imaginária que, por convenção, marca a divisão da longitude, tendo um valor de 0º. O nome 

do Meridiano Principal deve-se à existência do Observatório Real de Greenwich, localizado na cidade 

de Londres, Inglaterra, e sobre o qual essa linha longitudinal atravessa.  

 Através do Google Earth, fomos, virtualmente até Londres, conhecer o Royal Observatory Gre-

enwich. 



8th grade — Science 
 Energy transfer in ecossystems, Matter cycles, Ecological succession, Human footprint 

 Neste período letivo, no âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os alu-

nos do 8º ano analisaram a dinâmica energética que garante o funcionamento dos ecossistemas. Para 

isso, construíram e manusearam cadeias e teias alimentares, onde identificaram os diferentes elemen-

tos. Seguidamente, elaboraram cartazes sobre os ciclos de matéria do planeta. Compreendidos estes 

processos, debruçaram-se sobre o tema das sucessões ecológicas, abrindo caminho para o estudo do 

impacte do Homem nos ecossistemas, tema que iniciaram com a visualização do documentário Hu-

man footprint. 



8th grade — Science 
 Sustainable development, Human footprint, Ecosystem services 

 Durante do 3.º período, no âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os 

alunos do 8.º ano abordaram os diferentes serviços promovidos pelos ecossistemas e, como garante 

desses serviços, dedicaram-se, depois, à temática do desenvolvimento sustentável. Assim, exploraram 

vídeos sobre a pegada ecológica humana e calcularam o seu impacte pessoal no planeta. Conscientes 

das grandes questões ecológicas da Terra, desenvolveram uma campanha de sensibilização, produzin-

do, de forma criativa e divertida, vídeos e cartazes sobre medidas e comportamentos favoráveis à 

“saúde” do planeta. 



8th grade — Geography 
 No 8º ano, os alunos estudaram as principais pirâmides etárias a nível mundial. 

Perceberam que há diferentes formas de pirâmides, coincidindo com as dinâmicas demográficas dos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

 Contudo, o maior desafio surgiu pelo National Geographic com o NATGEO Summit 2018. Este 

concurso, destinado ao 3.º ciclo, estimulava os alunos para um artigo de opinião sobre um dos temas 

seguintes: 

Lixo Espacial 

O ser multi-planetário 

Turismo Espacial 

 O ponto alto foi no dia 12 de abril, em Lisboa, onde marcamos presença e mostramos os nos-

sos trabalhos em Inglês, no Summit, com o astronauta TERRY VIRTS. Foi um encontro inesquecível.  



9th grade — Science 
Cardiovascular system 

 O 2.º período do 9.º ano foi dedicado ao estudo do sistema cardiovascular, na disciplina de Ci-

ências Naturais. No âmbito do IntegratEnglish, os alunos do 9º ano, observaram amostras de sangue 

ao microscópio ótico, estudaram o sistema AB0 relativo aos diferentes grupos sanguíneos, aprofunda-

ram os seus conhecimentos sobre a morfologia e a fisiologia do coração, caracterizaram os dois princi-

pais circuitos efetuados pelo sangue no corpo humano e, por último, investigaram “ativamente” a in-

fluência do exercício físico na frequência cardíaca. 



9th grade — Science 
 Nervous and endocrine system 

 No 3.º período, no âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 

9º ano exploraram vídeos sobre o sistema nervoso a partir dos quais construíram e aprofundaram os 

seus conhecimentos sobre esta temática. Posteriormente, realizaram um trabalho de pesquisa sobre o 

sistema endócrina a partir do qual estruturaram e elaboraram uma apresentação digital. 



9th grade — Geography 
 No segundo período, no âmbito da disciplina de Geografia de 9.° ano os alunos desenvolveram 

um trabalho de projeto sobre a ONU e sobre Organizações Não Governamentais: objetivos, data da 

criação, áreas de intervenção,… 

 Compilaram e organizaram a informação que foi depois apresentada aos colegas durante as 

aulas.  



9th grade — Geography 
 Nas aulas de Geografia do 3.º período os alunos estudaram o tema dos riscos naturais e riscos 

mistos com recurso a PowerPoints e vídeos em inglês e construíram o modelo da estrutura vertical da 

atmosfera legendado em inglês.   



Digital innovation 
 Internet Dangers 

 A Internet é, de facto, um meio versátil e uma fonte de inesgotáveis recursos, que nos permite 

contactar com diferentes utilizadores e estabelecer uma rede de partilha com o mundo. No entanto, é 

necessário compreender e identificar os perigos que advém da utilização da mesma.  

 Aliando temáticas cada vez mais prementes no nosso dia-a-dia digital, como cyberbullying, 

phishing, as problemáticas das redes sociais, má utilização da internet, bem como os perigos associa-

dos à mesma, no decorrer do primeiro período os alunos do 7.º ano de escolaridade criaram bandas 

desenhada em Inglês, utilizando o software Pixtoon, também este totalmente em inglês.  

       Link: http://online.fliphtml5.com/alhw/utlr/ 

http://online.fliphtml5.com/alhw/utlr/


Digital innovation 
 Ao longo deste período os alunos de 7.º e 8.º anos exploraram ferramentas de programação, 

utilizando vocabulário específico em inglês para desenvolver os seus programas. Todos os comandos 

utilizados para o desenvolvimento dos seus jogos estavam em inglês. Para além disso os alunos desen-

volveram jogos e histórias, totalmente com instruções em inglês.  



Digital innovation 
 No conteúdo folha de cálculo, os alunos tiveram diversos conteúdos totalmente em inglês, vi-

sualizando e executando diversos conteúdos nesta língua. Contudo, o conteúdo mais abordado nesta 

temática foi a formatação condicional - Conditional Formating, no qual os alunos desenvolveram uma 

ficha de trabalho totalmente em inglês, recorrendo à tradução de alguns elementos e visualização de 

vídeos para a resolução da mesma. 



See you next year... 


