
Editorial 

 No final de mais uma etapa impõe-

se uma leitura crítica e reflexiva relativa 

ao caminho percorrido no projeto Inte-

gratEnglish que foi, sem dúvida, um de-

safio marcante na vida do Colégio e dos 

seus alunos.  

 A imersão na língua inglesa, a pro-

moção de atividades enriquecedoras, de 

caráter mais prático, a exposição diária a 

contextos facilitadores e enriquecedores 

da aprendizagem da língua estrangeira 

invadiram as salas de dinâmicas linguísti-

cas, abraçaram os alunos com o ânimo 

contagiante do Cody Bird, conduzindo 

todos a uma aprendizagem natural e efe-

tiva do Inglês. 

 Estamos confiantes e entusiastas 

com a consolidação e desenvolvimento 

do projeto IntegratEnglish, na certeza de 

que resultará uma maior confiança e 

competência na vertente comunicacio-

nal, extensível às mais variadas áreas de 

conteúdo e, em última análise, da vida.  

 Have a wonderful Summer holiday! 

 A diretora pedagógica, 

Isabel Oliveira 
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2 year olds  

The wonderful world of colours, counting and food!  

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

contagem até 5 e também o nome dos alimentos (apple, sausages, banana, cake, pear, orange, peach).  

 As crianças aprenderam músicas, fizeram jogos, puzzles e uma série de atividades de pintura e co-

lagem para consolidar conteúdos. Fizeram também uma deliciosa salada de fruta!  

 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  

 Durante os meses de maio e junho, as crianças da Sala dos 3 anos começaram explorar o te-

ma: A Alimentação- Food. Através deste tema adquiriram vários conceitos, como os nomes de vários fru-

tos (fruit); distinguir comida saudável e comida menos saudável (food that’s good for you/ not good for 

you); as cores da fruta (colours of fruits).  

No âmbito deste tema, as crianças tiveram a oportunidade de explorarem várias canções e histó-

rias, fizeram um fruit smoothie e um bolo maluco (crazy cake) no refeitório e umas deliciosas espetadas 

de fruta (fruit kebabs). Pintaram diferentes frutos para posteriormente colar dentro de um cesto que 

eles decoraram com a técnica do recorte e colagem. 

Em relação à Festa Final de Ano, as crianças exploraram vários conceitos em inglês associados 

com o país que iriam representar: Portugal. Ofereceram ao Codybird alguns acessórios alusivos a Portu-

gal- por exemplo, a shawl, a fishing rod, a plate of codfish, a Barcelos rooster, things for swimming at 

the beach and a guitar! Foi um ano cheio de aventuras com Cody Bird, e os alunos revelaram um enor-

me entusiasmo e muitos progressos.  

See you in September!!!!! 



4 year olds  

 Neste período, na sala dos 4 anos, continuamos a viajar no nosso Projeto “Travelling around the 

world”. 

 Depois da nossa aventura na China, na terra dos Dragons, tigers, pandas, chopsticks, crepes e 

cherry blossoms, continuamos a nossa viagem até à Africa do Sul. 

 Sobre este país aprendemos e dramatizamos a história “Handa´s Surprise”. Fomos até ao Kruger 

Park observar os vários animais lá existentes: vimos giraffes, lions, elephants, zebras, rhinos e hippos e 

visitamos uma tribo chamada Ndebele, que vive em casas muito bonitas e coloridas. Ainda neste país 

aprendemos muito sobre música, danças e trajes típicos e gostamos tanto, tanto, que na nossa Festa Fi-

nal de Ano representamos a Africa. 

 Neste momento, encontramo-nos nos Estados Unidos da América! (USA) Aqui já pintamos a ban-

deira americana, construímos um teepee, e já vimos nas montanhas e pradarias: coyotes, eagles, bisons, 

raccoons, mountain lion, moose, alligator, … 

 Assim como fizemos nos países visitados anteriormente, decoramos os mapas desses países, com 

imagens relacionadas com os mesmos. 

 Estamos a adorar as nossas viagens, temos aprendido muitas coisas e temo-nos divertido imenso, 

mas sabem uma coisa? Já estamos com saudades de casa e do nosso país, Portugal! Vamos regressar! 

Let’s go home! 



5 year olds  

Goldilocks and the 3 Bears, Numbers, Opposites and Sports 

A sala dos 5 anos deu continuidade ao Teatro a "Goldilocks and the Three Bears", agora apresentado 

para o exterior, no âmbito do “Meninos Hoje Há Espetáculo”, organizada pela Câmara Municipal de Gui-

marães e posteriormente no GuimarãesShopping, no “Fim-de-semana da Famiĺia”, aberto a toda a Co-

munidade de Guimarães. Foram dois momentos marcantes para todos nós! 

De seguida, estivemos a trabalhar os números de 1 a 100 (numbers), inspirado numa história tra-

zida pela Professora Fran e fotografamos os alunos a representar os números com objetos da sala. Nas 

aulas de TIC, com ajuda da Prof. Carla, os alunos estão a criar um livro digital de números com essas fo-

tografias. 

Na sequência de explorar os opostos na língua materna, os alunos demonstraram curiosidade pa-

ra aprender os opostos em Inglês (opposites), realizando várias atividades desde jogos de memória, re-

cortes de revistas e cancõ̧es. 

 Finalizamos o ano letivo com a exploracã̧o dos Sports, com recorte de revistas, cancõ̧es, jogos de 

acã̧o, uma competicã̧o de “Long Jump”, e um desfile de diferentes desportos (Guess the sport). 

Os meninos progrediram imenso com estes 18 meses de IntegratEnglish, e para o ano, iremos 

dar continuidade no 1.o Ciclo.  



1st grade  

No final do mês de abril, os alunos de 1.º ano iniciaram a exploração das plantas com atividades 

articuladas que se prolongaram até ao final do 3.º período. Através de uma atividade experimental, com 

feijões secos, observaram e registaram as mudanças nos pés de feijão, de acordo com condições a que 

estavam expostos e perceberam a importância dos elementos (light, air, water, soil) no desenvolvimen-

to das plantas.  

Além de produzir os seus próprios pés de feijão (beanstalks), os alunos aprenderam as partes 

constituintes de uma planta (flower, fruit, leaves, stem, roots) e exploraram a história de “Jack and the 

Beanstalk”.  

Neste período, também se desenvolveram atividades com a água. A partir de canções, cartazes e 

vídeos, os alunos descobriram que a água é um elemento indispensável a todos os seres vivos, e que 

existem diversas formas de água na Terra (waterfalls, rivers, lakes, sea, clouds, ice, snow, rain). No final, 

criaram um livro (minibook) relacionado com o tema.  

Foi um ano cheio de aventuras e descobertas no IntegratEnglish, com ajuda do amigo Cody Bird!  



2nd grade  

In the town/On the farm 

Neste último período, o Cody Bird partilhou com os seus amigos do 2.º ano, a sua atividade 

(activity) preferida: mergulhar nos lagos e nos chafarizes. Mas, o que ele queria mesmo, era aprender a 

nadar (swimming). Então, nós, decidimos levá-lo até às Piscinas do Vitória e, aproveitamos o passeio pa-

ra conhecer a Polícia (Police Station) e os Bombeiros de Guimarães (Fire Station). O Cody Bird adorou e 

nós também. Foi uma manhã única! Depois de viver todas estas experiências fantásticas connosco, Cody 

Bird não resistiu e foi visitar os seus amigos do campo (horse, cow, pig, chicken, duck …) para lhes con-

tar o maravilhoso ano que passou. Os amigos ficaram tão entusiasmados que quiseram vir conhecer-nos. 

Aproveitamos e descobrimos imensas coisas sobre eles: o ambiente onde vivem (water/land/air), a ali-

mentação que preferem (carnivore/herbivore/omnivore), o revestimento do corpo (feathers/scales/

hair/fur) … foi um momento de pura descoberta! Aliás, este ano todo foi repleto de descobertas, apren-

dizagens, magia e o melhor de tudo é que conseguimos compilar tudo o que trabalhamos no magnífico 

livro: “As Aventuras de Cody Bird / The Adventures of Cody Bird”, um livro bilingue, escrito e ilustrado 

por nós.   



3rd grade  

 Ao longo do terceiro período, no âmbito do projeto IntegratEnglish, os alunos do terceiro ano ex-

ploraram vários conteúdos programáticos na disciplina de Estudo do Meio em articulação com algumas 

atividades desenvolvidas no Colégio.  

Iniciou-se o período letivo com a comemoração do Mother’s Day e os alunos prepararam com 

empenho a música “Mother”, autoria do professor Pedro Cunha.  

De seguida, foram explorados os conceitos relacionados com Types of Land Relief e, mais especi-

ficamente, The Rivers. Partindo da exploração do vocabulário, os alunos organizaram-se em pequenos 

grupos e representaram e legendaram o percurso do rio. 

Foi também abordado o tema do Solar System. Partindo da motivação através de uma canção 

temática, foram explorados os planetas e os movimentos de rotação e translação. 

A finalizar o período letivo, em articulação com o projeto Recicl’Ave, os alunos envolveram-se na 

exploração de músicas relacionadas com a sustentabilidade ambiental. 

As atividades realizadas no âmbito do projeto IntegratEnglish revelaram-se muito diversificadas e 

significativas, tendo os alunos participado com motivação e entusiasmo. 



4th grade  

Durante o terceiro período letivo, em articulação com as disciplinas de Estudo do Meio, Expres-

são e Educação Plástica, Expressão e Educação Musical, Matemática e Tecnologia da Informação e Co-

municação, os alunos do 4.º ano de escolaridade, nas aulas de IntegratEnglish, desenvolveram experiên-

cias de aprendizagem no âmbito do projeto Time of History in the stories… Desta forma, deu-se conti-

nuidade ao trabalho realizado nos períodos letivos anteriores. Partiu-se da motivação, da curiosidade e 

do interesse dos alunos no tema Tempo da História nas histórias… A História de Portugal, conteúdo es-

pecífico da disciplina de Estudo do Meio, para o desenvolvimento de capacidades e aquisição de conhe-

cimentos no âmbito da leitura e da expressão oral e escrita em inglês.  

A partir da pesquisa de informação, realizada individualmente e em grupo turma, sobre monu-

mentos e figuras importantes da História do meio local e de Portugal, nomeadamente, Guimarães Cas-

tle, Countess Mumadona Dias e D. Afonso Henriques, First King of Portugal, realizaram-se atividades de 

leitura, expressão oral e escrita, tratamento de informação e Expressão e Educação Plástica, tendo sido, 

também, possível a articulação com conteúdos da disciplina de Matemática, Geometrics Solids.  

No âmbito da 13.ª Semana da Leitura Encontro com Contos, foi possível a integração da língua 

inglesa, assim como na atividade Mother´s Day e no projeto Recicl´Ave, nomeadamente, com a explora-

ção da canção We’ve got the whole world in our hands. 

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

quarto ano de escolaridade, envolvendo, ativamente, os alunos em experiências de aprendizagem que 

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



4th grade  

Easter Music… Summer Music 

 

A música continua de mãos e notas dadas com o projeto IntegratEnglish. Em maio, Dia da Mãe, 

oferecemos a canção “Mãe (Mother)” de Pedro Cunha a toda a comunidade - uma canção bilingue cujo 

refrão foi cantado em inglês por todas as crianças do pré-escolar e 1.º Ciclo. A canção do Cody Bird con-

tinua a fazer dançar os mais pequenos. No final da Festa de Encerramento do Pré-escolar todos canta-

ram e dançaram ao som de Let´s dance and sing and jump and fly with Cody Bird… 

A música serviu também de forte sensibilização para a proteção do meio ambiente. Entre outros 

temas, todo o 1.º Ciclo envolveu-se e abraçou a canção “We´ve got the whole world in our hands” 

de Marmaluk - Hajioannou.  



Computer Science  

Os alunos da sala dos 5 anos desenvolveram um livro digital bilingue sobre os números 

(numbers), inspirado num livro explorado nas aulas de IntegratEnglish. Com este projeto praticaram os 

números de 1 até 100 nas duas línguas. 

Os alunos do 1.º ciclo deram continuidade ao projeto informático Socrative, no sentido de refor-

çar todo o vocabulário dos conteúdos das aulas de Inglês e do Cambridge—Young Learners—Starters. 

Apesar de ser um verdadeiro desafio para os alunos do 1.º e 2.º ano estes encararam-no com empenho 

e entusiasmo. 

Nas aulas de informática os alunos do 2.º ano montaram um livro digital bilingue “As Aventuras 

de Cody Bird/ The Adventures of Cody Bird” utilizando os seus desenhos e textos. 


