
Editorial 

 Na linha de continuidade do trabalho que tem vindo a 
ser realizado no desenvolvimento do Inglês, alunos e profes-
sores continuam envolvidos e empenhados na concretização 
das atividades que dão corpo ao projeto IntregratEnglish.  
 As planificações semanais, o trabalho em equipa e a 
colaboração entre os professores das diversas áreas discipli-
nares tem possibilitado o desenvolvimento de competências 
linguísticas e o domínio cada vez mais eficaz da língua ingle-
sa. 
 A metodologia adotada no projeto IntegratEnglish 
permite uma exposição à língua estrangeira sem exigir tempo 
extra no currículo, o que é de particular interesse, pois cria 
oportunidades dos alunos usarem e aplicarem os seus conhe-
cimentos num contexto natural e inerente a diferentes áreas 
do saber, tornando a aprendizagem mais significativa, moti-
vadora e enriquecedora.  
 Os alunos usam a língua nos diferentes contextos, em 
situações informais, em ambientes mais naturais e próximos 
do seu quotidiano, o que aumenta a sua autoconfiança e de-
senvolve uma atitude positiva em relação a si mesmos e co-
mo aprendizes de língua. 
 É imensamente gratificante acompanhar o entusiasmo 
e crescimento dos alunos no domínio da língua inglesa em 
que cada vez mais e melhor a sentem e a vivem... 
  
 Have a peaceful, happy Easter with your families and 
friends! 

A diretora pedagógica, 

Isabel Oliveira 
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Science—5th grade  

Nas aulas de Ciências Naturais, integrado no projeto IntegratEn-

glish, os alunos do 5.º ano, abordaram conteúdos como “the air we 

breathe”: as propriedades do ar, a importância da qualidade do ar 

para o Homem, referindo as principais causas e consequências da al-

teração da qualidade do ar e como podemos e devemos fazer para 

travar este problema atual e mundial.  

Tiveram também a oportunidade de aprenderem conceitos como 

penas, escamas, pelos, e carapaças aquando da abordagem do reves-

timento dos animais (animal coverings). 



Science—6th grade  

Durante o segundo período, os alunos do 6º ano tiveram oportu-

nidade, nas aulas de Ciências Naturais, integradas no projeto Integra-

tEnglish, de explorar o sistema respiratório de um coelho, de compre-

ender a estrutura e funcionamento do sistema respiratório humano e 

os seus movimentos respiratórios, explorar a anatomia do coração de 

um mamífero, de perceber o funcionamento do sistema cardiovascu-

lar e o sistema reprodutor humano– respiratory, cardiovascular and 

reproductory systems.  

Ficam algumas recordações da emoção de trabalhar com bisturis, 

agulhas de dissecação, usar luvas, enfim, de ser, por momentos, um 

pequeno cientista! 



Science—7th grade  

 No âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, 

os alunos do 7.º ano, exploraram os tópicos volcanoes, components 

of volcanoes e os seus diferentes tipos: central, fissure, dormant, acti-

ve.   

 Os alunos divertiram-se muito a construir modelos de vulcões, a 

simular erupções e a analisar os materiais expelidos! 

 Também estudaram a formação de folds and faults na Terra e os 

diferentes tipos de rochas – magmatic rocks e metamorphic rocks.  



Science—8th grade  

 Nas aulas das ciências de IntegratEnglish, os alunos do 8.º ano ex-
ploraram diferentes tipos de células - the cell as the basic unit of life - 
e os seus componentes, com ajuda do microscópio. Além disso, 
aprenderam os ciclos de matéria - carbon, water, oxygen and nitrogen
- e a importância destes ciclos no planeta. Também investigaram o flu-
xo da energia e os organismos envolvidos nas transferências de maté-
ria – energy and matter tranfer in ecosystems. Construíram cadeias e 
teias alimentares- food chains and food webs. 
 Divertiram-se a visualizar a pegada ecológica humana na Terra e 
surpreenderam-se com o impacto que podem ter sobre desenvolvi-
mento sustentável da Terra. Levaram para casa um desafio para as fé-
rias: calcular a sua pegada ecológica familiar e conceber um vídeo de 
sensibilização sobre a temática. 



Science—9th grade  

 Os alunos do 9.º ano descobriram tantas coisas novas sobre os 
componentes e funções do sangue e os grupos de sangue com ajuda 
de microscópio e um teatro divertido sobre compatibilidade entre 
grupos de sangue- blood group compatibility. Em articulação com as 
aulas de EV, pintaram t- shirts com imagens alusivas ao tópico- diffe-
rent blood types.  
 Outro momento muito apreciado foi a dissecação da coração de 
um porco, que permitiu contactar com a anatomia do coração e com-
preender melhor as suas funções.  
 Aprendeu-se muito sobre os sistemas circulatório e linfático – cir-
culatory system e illnesses of the circulatory and lymphatic systems. 



Geography—7th grade  

 Os alunos de 7.º ano estudaram nas aulas de Geografia as formas de repre-
sentação do mundo. Para tal, usaram globes and maps. 
 Abordaram a temática que os nossos mapas são há muito reconhecidos pela 
sua cartografia distinta mas poucos compreendiam a história por trás dos nossos 
mapas. 
 Nas aulas de IntegratEnglish perceberam um pouco melhor a evolução destes 
mapas e a sua importância na História Mundial. 
 Temos diferentes tipos de mapas, tais como, Base Maps do Instituto Geográfico 
do Exército (Topographical Maps and Chorographical Map) e Theme Maps. 
 Na Geografia, é comum usar-se um mental map que é o ponto de vista do in-
divíduo face à sua área de interação e embora este tema seja, normalmente, estu-
dado nas Ciências Sociais este é particularmente estudado pelos geógrafos moder-
nos. 



Geography—8th grade  

 Nas aulas de IntegratEnglish, na disciplina de Geografia, os alunos 
tiveram a oportunidade de abordar o tema Migration, designadamen-
te, os três tipos de migração existentes e de debater o impacto do 
fenómeno dos refugiados na Europa. 
 Tiveram ainda a oportunidade de estudar o tema morfofuncionali-
dade para procurar perceber a estrutura espacial e as características 
de uma área através da planta urbana. 
 Viram ainda que a cidade pode ter três tipos de mapas: 
- Orthogonal urban plan;  
- Radial Concentric urban plan; 
- Irregular urban plan.  



Geography—9th grade  

 Os alunos do 9.º ano, no âmbito do trabalho de projeto desenvol-
vido na disciplina de Geografia, estudaram o tema “Multinationals”. 
 Nesse sentido, visitaram a empresa Lameirinho em Guimarães. 
 Nesta visita foi preparado um trabalho de projeto sobre as empre-
sas multinacionais em Portugal que resultou num anúncio publicitário 
com um slogan para as empresas. 
 Os alunos fizeram ainda um vídeo sobre a indústria multinacional 
portuguesa com imagens bastante arrojadas e inovadoras e que mos-
tram bem o conceito de internationalization of companies além de re-
alizarem um cartaz publicitário de uma região turística portuguesa 
dentro do tema “Types of tourism”. 



Chemistry—7th grade  

 Os alunos do 7.º ano estiveram a fazer novas experiências em Inglês. Foram 
abordadas as misturas homogéneas e heterogéneas. Os alunos organizaram um 
glossário com vocabulário novo para saberem distinguir misturas homogéneas e 
heterogéneas. Fizeram ainda uma atividade prática onde prepararam uma  
solução e tiveram oportunidade de aplicar termos novos como soluto e solvente. 
 De seguida, todos comeram o chocolate de amêndoas utilizado nas ex-
periências para celebrar o primeiro desafio de IntegratEnglish na disciplina.  
Já agora, sabem que tipo de mistura está representado no chocolate de 
amêndoa? Faz o quiz e confirma com a prof. Susana. 
a) homogeneous 
b) heterogeneous 
c) none 



Arts 

 Em janeiro, os alunos estiveram nas aulas de Educação Visual a tra-
balhar os tópicos “love” e “friendship” para prepararem o Valentine’s day.  
 Eles mostraram bastante entusiasmo e criaram peças fantásticas usando 
poemas e vocabulário em Inglês relacionado com o tema.  
 Em fevereiro, os alunos criaram sinais com mensagens importantes em 
Inglês para nos relembrar as regras de comportamento dentro da escola. 
 Ainda nas aulas de Educação Visual foi preparada a festa de aniversário 
da nossa mascote do IntegratEnglish, o Cody bird.  
 Os alunos decoraram os espaços vestindo toda a escola de vermelho, 
azul e branco para que este primeiro aniversário fosse bastante especial pa-
ra o aniversariante e convidados. 



Sports 

 Neste período, os alunos de 7.º e 8.º anos abordaram um desporto 
bastante popular e característico do Reino Unido, o “Rugby”.  

 Nas aulas, os alunos aprenderam as principais regras do desporto e 
abordaram ainda a história do desporto ao longo da sua evolução culmi-
nando com bastante diversão a colocar em prática as regras anteriormen-
te aprendidas. 

 É um desporto diferente com regras e equipamento diferentes como 
uma bola estranha e alongada!  

 Eles gostaram muito desta experiência e, no próximo período, será or-
ganizado um torneio para os alunos poderem pôr em prática as suas ca-
pacidades no rugby. 



Music 

 Os alunos de 5.º e 6.º anos trabalharam neste segundo período 
músicas divertidas em Inglês para apresentarem no “Valentine’s day”. 
 “All you need is love” foi a temática deste dia e todos os alunos se 
esforçaram bastante para juntar o solo, o coro, o piano e as flautas 
num conjunto harmonioso cheio de amor e alegria neste dia tão espe-
cial. 
 O trabalho conjunto para compreenderem as letras das músicas 
em Inglês, afinarem vozes e instrumentos culminou numa apresenta-
ção deliciosa para os Encarregados de educação, professores, alunos e 
funcionários que não conseguiram evitar juntar-se ao coro a entoar as 
tão conhecidas canções inglesas escolhidas cuidadosamente pelos 
professores da disciplina de Educação Musical. 


