
Editorial 

 Sejam bem-vindos ao novo espaço 
de partilha das atividades do nosso desa-
fiador projeto IntegratEnglish.  
 Neste segundo número estão incluí-
dos alguns dos momentos significativos 
experienciados pelos alunos das turmas 
da creche, pré-escolar e 1.º ciclo. Uma 
vivência enriquecedora que se tem de-
senvolvido de forma consistente, integra-
dora e significativa para todos os que a 
têm partilhado.  
 O empenho do corpo docente, a par-
ticipação entusiástica dos alunos e a con-
fiança dos Encarregados de Educação têm 
sido cruciais para o desenrolar e conse-
quente sucesso do projeto.   
 A todos um bem-haja!  
 

A diretora pedagógica, 

Isabel Oliveira 
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2 year olds  

Wild animals 
Ao longo do mês de outubro, a sala dos 2 anos, da Educadora Odília Esteves, explorou nas 

aulas de IntegratEnglish o conteúdo Wild Animals. 

Através de jogos de memória, manipulação de flashcards e brinquedos, músicas, jogos de 

sons de animais e seus movimentos, os alunos tiveram a oportunidade aumentar o seu voca-

bulário com vários termos na língua Inglesa relacionados com os animais e a vida selvagem. 

A importância de fazer corresponder vocábulos na segunda língua a imagens nesta idade, 

de forma divertida, é fulcral para o bilinguismo natural que se pretende atingir com estes 

alunos. 

 

Welcome to the English speaking world!!! 

 



3 year olds  

Wild animals and feelings 
Ao longo do mês de setembro, a sala dos 3 anos, da Educadora Ema Moura, trabalhou o con-

teúdo Wild animals através de músicas, jogos, flashcards, brinquedos, dança e dramatiza-

ção. 

Exploraram ainda o tema “Feelings” com atividades dinâmicas de representação e identifi-

cação dos sentimentos. 
 

Autumn colours and Shapes 
Já em outubro, as temáticas abordadas foram as cores de outono e  as formas geométricas, 

desenvolvendo atividades manuais. As crianças utilizaram materiais de pintura para repre-

sentar a mudança das cores das folhas no outono, plasticina para moldar as formas geomé-

tricas e foram até ao exterior elaborar jogos para consolidar a temática. 



4 year olds  

Body parts and 5 senses 

 
Durante os meses de setembro e outubro, os alunos da educadora Luciana Campelo, da sala 

dos 4 anos tiveram oportunidade de rever algum vocabulário apreendido em anos anterio-

res, designadamente, saudações, cores e rotinas de sala de aula.  

Nas aulas de IntegratEnglish, abordou-se, ainda, o tema Parts of the Body, desenhando um 

corpo em tamanho real de um menino e menina. 

Posteriormente, cada aluno fez várias representações do corpo recorrendo ao recorte, cola-

gem, carimbagem e desenho. Também, começaram a abordar o tema “The 5 senses” que  

continuará a ser explorado em novembro. 

Sing along...Head, shoulders, knees and toes!!! 



5 year olds  

The weather 
Durante o mês de setembro, os alunos da Educadora Joana Melo, da sala dos 5 anos tiveram 

oportunidade de abordar, nas aulas de IntegratEnglish, o tema “The Weather”.  

Recorrendo a jogos, músicas e à construção de um cartaz meteorológico abordaram-se de 

forma divertida e interativa, os estados do tempo, permitindo a assimilação do respetivo vo-

cabulário na Língua Inglesa. 

 

Bugs and insects 
Durante o mês de outubro, o tema “Bugs”, estudado nas aulas de IntegratEnglish, surgiu da 

curiosidade de um conjunto de alunos. 

Os alunos aprenderam os conteúdos através de histórias, desenhos, puzzles, jogos de me-

morização de vocabulário, manipulação de flashcards e brinquedos, músicas e uma “caça de 

insetos” realizada no exterior. Dedicaram uma atenção especial à abelha... 



1st grade  

Colours mixing and marble dance 
 

No decorrer do mês de setembro, os alunos do 1.º ano de escolaridade, do 1.º Ciclo, tive-

ram a oportunidade de explorar o tema “What’s your favourite colour?”, no âmbito do pro-

jeto IntegratEnglish em articulação com a disciplina de Esudo do Meio—”Gostos e prefe-

rências”. 

Com a atividade “Science experimente in colour mixing”, foi possível, de forma divertida e 

na Língua Inglesa, partir à descoberta de novas cores, através da mistura das cores primárias 

com diferentes materiais—tintas, lápis de cor, giz, aguarelas e lápis de cera. 

Posteriormente, com uma caixa de cartão, berlindes, tintas coloridas, energia e criatividade, 

com a simbologia da música e diversão, os alunos criaram a “marble dance”. O resultado foi 

uma obra de arte abstrata com conhecimento e outros significados escondidos… Uma expe-

riência enriquecedora e inesquecível. 



1st grade  

Materials and Recycling 
 

Durante o mês de outubro, integrado nos conteúdos abordados no âmbito da disciplina de  

Estudo do Meio, os alunos do 1.º ano exploraram as diferentes propriedades dos materiais. 

Através de atividades experimentais, descobriram diferentes texturas, cheiros, bem como 

aqueles que flutuam ou afundam. 

Para complementar esta abordagem e sensibilizar os mais novos para a necessidade de re-

dução, separação, reutilização e reciclagem do lixo, os alunos visitaram a Resinorte - Valori-

zação e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., uma estação de tratamento e valorização dos 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

Reduzir, reutilizar e reciclar! 



2nd grade  

Means of transport 

 

Ao longo dos meses de setembro e outubro, integrado na disciplina de Estudo do Meio, os 

alunos do 2.º ano exploraram o conteúdo Means of Transport. 

Tudo começou, porque Cody Bird foi de férias e trouxe-nos fotografias dos diversos meios 

de transporte que utilizou. Além disso, também nos surpreendeu com transportes em minia-

tura para os alunos poderem aprender a brincar. Os alunos agruparam os diferentes meios 

de transporte, de acordo com as suas características.  

Para consolidar a temática, através de recortes de revista e jornais , construiu-se um cartaz 

em 3D.  



3rd grade  

Maps, itineraries and Family members 
Ao longo do mês de setembro, de acordo com o programa de Estudo do Meio, os alunos do 

3.º ano abordaram nas aulas de IntegratEnglish o conteúdo Mapas e Itinerários, nomeada-

mente, o vocabulário necessário para chegar do ponto A ao ponto B. 

Foi tratado ainda o tema Membros da Família e relações de parentesco, culminando na cria-

ção da árvore genealógica construída em casa por cada aluno e sua família. 

 

English culture 
Relacionado com a temática de reconhecer símbolos locais, bandeiras e brasões iniciou-se a 

abordagem à cultura inglesa e seus símbolos. 



4th grade  

Chinese culture through English 
Em setembro, o  projeto IntegratEnglish recomeçou com um workshop temático sobre cultura chi-

nesa. Como as professoras chinesas não falavam português e os alunos ainda não sabem falar man-

darim, a língua de comunicação deste workshop foi a língua da mascote, Cody Bird, o Inglês. Reali-

zou-se, também, a revisão de conteúdos explorados no ano anterior no âmbito do projeto de Inte-

gratEnglish, culminando numa atividade de brainstorming. 
 

The human skeleton 
Ao longo do mês de outubro, em articulação com as disciplinas de estudo do meio, expressão plás-

tica e expressão e educação musical, foram abordados os conteúdos “Human skeleton: Bones and 

muscles” através de atividades significativas e diversificadas de exploração de vocabulário; can-

ções; recorte; colagem; montagem e legendagem de um esqueleto e outras imagens relacionadas 

com o tema. 



Physical Education  

Movement songs and games 
Ao longo dos meses de setembro e outubro, nas aulas de Educação física, os alunos do pré 

escolar e do 1.º ciclo abordaram alguns conteúdos da disciplina utilizando o vocabulário es-

pecífico em Inglês. 

Linguagem geral da disciplina como “Ball, team, teammate, opponent, attacker, defender, 

dribble, referee, violation, rules, victory, defeat, pass, exercise, punctuation, reception, 

steps, score, simulate, shot, fault” bem como expressões específicas da disciplina “Warm-up 

run, jump, stop, go, stronger, faster, slower, higher, lower , start, stop, groups, parts of body, 

catch, throw, hit,  players, score, listen, look, mid-field, line, corner, store room, change 

room, holding hands” ou comandos de incentivo como “Nice work, Good effort, You need 

to improve, Try harder, Pay attention, Very Good“ são amplamente usados nas aulas de Edu-

cação Física. 



Chess 

The Chess club is open! 
 

Enquadrado na oferta de atividades extracurriculares, a modalidade de Xadrez teve início 

no mês de outubro. 

Uma vez que esta atividade está integrada no projeto IntegratEnglish, os alunos trabalham, 

para além das competências base de estratégia e concentração, capacidade de tomada de 

decisões, maturidade intelectual, disciplina, responsabilidade e perspicácia, o vocabulário 

na língua inglesa aliado a este jogo, tal como, king, queen, pawn, castle, bishop and knight. 

 

 

Champions in the making... 



Music 

Music in the air 

No início deste ano letivo a Música em Inglês envolveu-se de imediato dentro e fora da sala 

de aula. Logo no início foi adaptada a letra de um tema do álbum "SimSom - música enCan-

tada" (Pedro Filipe Cunha) para o tema musical de Cody Bird. A melodia foi (muito) bem en-

saiada pelas professoras especialistas de Inglês do 1.º Ciclo, já que as crianças mais peque-

nas a entoaram na perfeição.  

A Música também se interpretou em Inglês na identificação dos instrumentos musicais da 

sala de aula e no léxico técnico da Expressão e Educação Musical. Chamamos-lhe "ping 

pong" musical onde a interação é um imperativo.  

Aconteceu, por exemplo, com o 1.º ano onde, juntos, criaram música e sonoplastia enquan-

to se improvisava, em Inglês, histórias improvisadas de reis (xilofones baixos), rainhas 

(metalofones), princesas (jogos de sinos) e monstros (bombo)...  

Chhh... Agora ensaia-se para o Natal. Pois... também em Inglês.  


