
Editorial 

 Na linha de continuidade do trabalho que tem vindo a ser realiza-

do no desenvolvimento do Inglês, alunos e professores continuam en-

volvidos 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 disciplinares tem possibilitado o 

desenvolvimento de competências linguísticas e o domínio cada vez 

mais eficaz da língua inglesa. 

 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 usa-

rem e aplicarem os seus conhecimentos num contexto natural e ineren-

te a diferentes áreas do saber, tornando a aprendizagem mais significa-

tiva, motivadora 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 desenvolve uma atitude positiva em 

relação a si mesmos e como aprendizes de língua. 

 É imensamente gratificante acompanhar o entusiasmo e cresci-

mento dos alunos no domínio da língua inglesa em que cada vez mais e 

melhor a sentem e a vivem... 

  

 Have a great third term kick-off! 

A diretora pedagógica, 

Isabel Oliveira 

IntegratEnglish—Newsletter  

Newsletter do Colégio do Ave—No 5                      May 2017 



2 year olds  

The wonderful world of colours and animals! 

 

 A sala dos 2 anos esteve a dar continuidade às atividades relacionadas com as 

cores e também a trabalhar os animais da quinta (dog, cat, duck, rabbit, cow, chic-

ken, sheep, goat, horse). 

 As crianças aprenderam músicas e os nomes dos animais e fizeram jogos, puzz-

les e uma série de atividades de pintura e colagem para consolidar conteúdos. Rece-

beram também uma visita dos animais da quinta – rabbit and chicken! 

 Os meninos estão a progredir muito bem e participam com imenso entusiasmo 

e motivação – we are ready for our next IntegratEnglish adventure! 



3 year olds  

On the Farm 
 
 Começamos o ano de 2017 cheios de novidades..... exploramos os animais da quinta, Farm 
Animals.  Através deste tema adquirimos vários conceitos, como as características (feathers, fur, 
wings, legs, ears, nose, mouth, tail) e hábitos (food that animals eat) 
Tivemos a visita de animais na nossa sala "Rabbit and Chicken", um momento muito divertido, 
onde tivemos a oportunidade de comparar os dois animais sobre as suas diferenças e semelhan-
ças. 
 As crianças da Sala dos 3 Anos  também construíram os animais em bi/tridimensional ao 
mesmo tempo que os exploram, a fim de conhecer as suas características e hábitos. 
No âmbito deste tema, exploramos  a historia "The Three Little Pigs", com a dramatização da his-
toria e a construção das casas - the house made of straw, the house made of wood and the 
house made of bricks.  A seguida, começamos a explorar o lobo, the wolf, através de desenho, 
mascaras e a dramatização da historia "Little Red Riding hood and the Big Bad Wolf". 



4 year olds  

Travelling around the world 

 

 Neste período, na sala dos 4 anos, iniciamos o nosso Projeto “Travelling around the world”, que nos levou a 

dar uma volta por vários países do Mundo. 

 Para podermos viajar tivemos de “tirar o nosso passaporte” e só depois pusemos os pés ao caminho.  

 A nossa viagem começou pelos Polos; fomos primeiro ao North Pole e depois ao South Pole. De seguida, 

fomos a Spain, Brazil e, neste momento, estamos a viajar pela China. 

 Ao realizarmos a visita a estes países conhecemos entre outras coisas, as bandeiras, os animais que neles 

existem, as comidas típicas, as roupas/trajes que os habitantes usam, as músicas e danças. 

 Fizemos ainda trabalhos sobre os países visitados, tais como a decoração dos mapas desses países, com 

imagens relacionadas com os mesmos. Não nos podemos esquecer da nossa sessão de SKYPE com os alunos de 

uma escola em Espanha durante a exploração desse pais.  

 Tem sido uma experiência fantástica e muito enriquecedora! Mas não vamos ficar por aqui, mais países nos 

esperam! 



5 year olds  

Goldilocks and the 3 Bears, Our Town and Jobs 
 
 Iniciamos o ano com a leitura de uma história intitulada "Goldilocks and the Three 
Bears" e o entusiasmo foi tanto, que várias atividades tiveram de ser desenvolvi-
das, nomeadamente um teatro, jogos de tamanhos (big, small and tiny) e vários canções. 
A mesma história encaminhou-nos para uma nova curiosidade. Onde vivem os 3 Ursos?! E 
nós?! 
 Como resposta, exploramos onde vivemos (houses and flats) e as partes da casa 
( rooms in the house), e elaboramos uma maquete da nossa cidade com todas os porme-
nores-  roads, traffic lights, different types of transport, the castle, the stadium, trees, 
bushes, flowers  and our school!  
 E dentro da Cidade o que existe?! Existem várias profissões (jobs) e assim termina-
mos o trimestre de 2017 com a descoberta de várias através de jogos, canções e visitas, 
quase diárias de diferentes profissões. Adoramos... tivemos na nossa sala, um paramédico 
(paramedic) do INEM, uma veterinária (vet), dois polícias (policeman), uma cozinheira 
(cook) e terminamos com uma visita ao Quartel dos Bombeiros (fireman). E assim vive-
mos e aprendemos com o IntegratEnglish! 



1st grade  

 No decorrer do mês de janeiro, no âmbito do projeto IntegratEnglish, em articulação com a disciplina de Estudo do Meio, os 
alunos do 1.º ano de escolaridade, do 1.º Ciclo, exploraram o tema The House. Foi a partir de canções, cartazes e histórias que se 
“entrou” nas diferentes divisões da casa e se partiu à descoberta de novo vocabulário na língua inglesa. No final, os alunos construí-
ram a maqueta de uma casa. 
 No dia 09 de fevereiro, os alunos do 1.º ano deslocaram-se ao Mercado Municipal de Guimarães, no âmbito da abordagem 
ao tema "A alimentação/Food”. Os alunos conheceram as instalações, compraram fruta e, na sexta-feira, dia 10, fizeram uma espe-
tada saudável, nomeando os frutos escolhidos em Inglês. 
 Com esta iniciativa, pretendeu-se ainda incentivar as crianças a ingerir fruta todos os dias e a optar por um lanche saudável. 
Todos perceberam a importância da fruta na alimentação e na manutenção da sua saúde e ficaram orgulhosos com a escolha que 
fizeram. 
 Os alunos do 1.º ano também partiram à descoberta da Matemática pelos corredores do Colégio do Ave. Aceitaram o desafio 
e, em grupos, fizeram o registo fotográfico de diferentes formas geométricas: What shape is it? SQUARE, CIRCLE, TRIANGLE, REC-
TANGLE…estas foram algumas das figuras que olhares mais atentos foram capazes de reconhecer e registar.  
Esta abordagem permitiu uma articulação significativa entre as disciplinas de Matemática, Tecnologias da Informação e Comunica-
ção (TIC) e o Inglês, através do projeto IntegratEnglish. Feito a análise e tratamento das fotografias, os alunos agruparam-nas e des-
tacaram as formas geométricas através da exploração do programa informático PowerPoint. 
 Por fim, os alunos exploraram o mundo dos animais- wild and domestic animals, animal characteristics and coverings, ani-
mal habitats, the food animals eat and animal movements.- através de cancões, jogos, a criação de um livro colaborativo e experi-
encias. Até conheceram minhocas que tiveram oportunidade de tocar e observaram as suas reações à luz e à humidade numa expe-
riencia. 



2nd grade  

Rooms 
 No mês de janeiro, os alunos do 2.º ano decidiram surpreender o Cody Bird e construir-lhe um 
“bedroom” (quarto) com toda a “furniture” (mobília) necessária. A nossa dedicação e o nosso entusiasmo 
culminou num belíssimo "bedroom", construído através da reutilização de diferentes materiais e, onde se 
pode ler e aprender os diversos vocábulos associados ao tema abordado: bed, bookcase, pillow, wardro-
be …  
Food and Meals 
 Agora que o Cody Bird já se pode deitar numa confortável cama, começou a pensar numa forma 
de nos agradecer e foi a vez de ele nos surpreender. Trouxe-nos alimentos, mesmo verdadeiros, para os 
podermos tocar, ver, cheirar e até saborear. Tudo isto para nos ensinar o seu nome em inglês. Nós ado-
ramos e aprendemos também em que grupo da Roda dos Alimentos (Food Wheel) estavam inseridos. 
Por isso, juntos construímos uma “3D Food Wheel” onde se pode ler e aprender os diferentes grupos da 
roda e os alimentos que os constituem. Mas, a diversão não ficou por aqui! Cody Bird ainda nos trouxe 
um carrinho de compras para juntos irmos ao “supermarket”.    
Sports and Activities 
 Por fim, o Cody Bird quis ensinar os alunos os nomes dos desportos aquáticos (water sports) e 
outras atividades. Através de cancões, um jogo divertido com roupas e equipamentos e um cartaz criado 
pelos alunos, aprendemos muito sobre os nomes das atividades e o equipamento necessário.   



3rd grade  

 Ao longo do 2.º período, os alunos do 3.º ano continuaram a abordar vários conteúdos da 

disciplina de Estudo do Meio nas aulas de IntegratEnglish, tais como: Digestive System, Healthy Habits, 

Respiratory System, Circulatory System, Feelings and Emotions e Animals and Plants. 

 A exploração dos conteúdos programáticos passou pela realização de atividades práticas, como a 

representação do Sistema Digestivo em plasticina ou a realização de experiências laboratoriais em cola-

boração com as professoras de Ciências Naturais, articulando ainda com o projeto Voar à Descoberta 

através da Experiência com o Professor Lamparina.  

Partindo da abordagem do vocabulário em inglês, foi possível explorar e observar, em laborató-

rio, o Sistema Respiratório de um coelho e o Sistema Circulatório de um porco. Para além disso, foram 

relembrados hábitos de alimentação saudável e, na cantina, os alunos tiveram a oportunidade de prepa-

rar gomas saudáveis. 

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

muita motivação no decorrer destas atividades de IntegratEnglish. 



4th grade  

Nas aulas de IntegratEnglish, o início do segundo período letivo foi marcado pela abordagem 
da história The Three Wise man Story, tendo como objetivo principal a analogia entre a cutura/
tradição portuguesa e a cultura/tradição inglesa. Esta abordagem foi contextualizada na época festi-
va Dia de Reis e desenvolvida a partir das disciplinas de Estudo do Meio, Expressão e Educação Plás-
tica e Expressão e Educação Musical, permitindo aos alunos a exploração e assimilação de vocabulá-
rio alusivo. Esta atividade foi consolidada com a visualização da história trabalhada, entoação de 
canções e decoração de uma coroa. 

Integrado, também, nas disciplinas de Estudo do Meio e Expressão e Educação Plástica, sur-
giu, a meados do mês de janeiro, o History Project – The time of History in the stories, contextuali-
zado no tema À Descoberta dos Outros e Das Instituições – O passado do meio local. Com o seu de-
senvolvimento, os alunos tiveram a oportunidade de realizar pesquisas, procurar e tratar informação 
relevante, esquematizar, aplicar e mobilizar conhecimentos, sequencializar acontecimentos, desen-
volver vocabulário, estruturar frases, construir textos simples, ilustrar e identificar estátuas e monu-
mentos históricos do seu meio local (Mumadona Dias, D. Afonso Henriques, Castelo de Guima-
rães…). Ao longo do segundo período letivo, dar-se-á continuidade ao trabalho desenvolvido. 



Music 

Winter Music… Spring Music 
 
 A música continua de mãos dadas com o projeto CLIL. Em fevereiro, Dia de S. Valentim, 
namorámos e consultámos os Beatles, oferecendo “All You Need is Love” a toda a comunida-
de. A maior banda musical de todos os tempos, oriunda de Liverpool, permanece viva no pa-
trimónio musical do Colégio do Ave.  
 A 19 de março todas as crianças da Creche, Pré-escolar e 1.º CEB interpretaram duas 
canções alusivas ao Dia do Pai em português e em inglês. O resultado final brindou-se num 
momento esteticamente belo, onde se escutou, para além de “Pai, Junto a Mim” - P.F.C a 
agitada canção “Hip Hop Father’s Day” - The Kiboomers. Boom boom shake it up… 
 A 1 de abril realizámos o Sarau do Colégio do Ave que contemplou, no decorrer das di-
versas atividades, a brilhante apresentação bilingue por crianças do 1.º Ciclo e, naturalmen-
te, a peça de teatro “Jack, Jill and the Beanstalk” majestosamente interpretada pelos seus 
atores. 



Computer science  

Socrative game is on... 
 
 Este período os alunos da sala dos 5 anos e do 1.º ciclo estiveram envolvidos na cons-
trução de um novo projeto informático. 
 Dedicamos a nossa atenção ao jogo Socrative, uma ferramenta de jogo interativo cons-
truída de raíz especificamente para os nossos alunos em que são testados vários conteúdos 
com o objetivo de expandir o vocabulário para o primeiro nível de certificação Cambridge—
Young Learners—Starters. 
 O Socrative funciona como uma extensão à aprendizagem da sala de aula e permite que 
os alunos acedam em qualquer lugar ao jogo para testarem os seus conhecimentos, permi-
tindo ainda que o professor avalie o nível de compreensão dos alunos dos conteúdos leciona-
dos e possa estatisticamente entender os resultados dos alunos. 
 A competição entre alunos motiva ainda a sua vontade de melhorar os conteúdos abor-
dados nas aulas de Inglês tornando estas aprendizagens mais enriquecedoras. 



Chess 

 Neste segundo período, o clube de Xadrez voltou a associar-se ao 
projeto IntegratEnglish para enriquecer o vocabulário dos nossos jo-
gadores. 
 Todos receberam o “Best move contest” para que num jogo sim-
ples de tática conseguissem apurar quem conseguia fazer a melhor jo-
gada ao mesmo tempo que fazia a sua descrição em Inglês. 
 Para além disso, todos fizeram parte das filmagens onde descrevi-
am, em Inglês, as peças que compõem o jogo.  
 This is the Queen, this is the rook, this is the pawn, this is the 
bishop, this is the knight e, por fim, The King is the game! foram as 
palavras-chave do nosso vídeo e do nosso sarau das atividades de en-
riquecimento curricular. 


