
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 promoção de atividades enriquecedo-

ras, de caráter mais prático, a exposição 

diária a contextos facilitadores e enri-

quecedores da aprendizagem da língua 

estrangeira…invadiram as salas de dinâ-

micas linguísticas, abraçaram os alunos 

com o ânimo contagiante do Cody Bird, 

conduzindo todos a uma aprendizagem 

natural e efetiva 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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Science—5th grade  

Renewable Energies 

 Vivendo nós numa sociedade que visa e incute o sustainable development, a sensibilização para 

uma correta gestão e utilização dos natural resources é fundamental.  

 Tendo em vista esta sensibilização, no 3º período, integrado no projeto IntegratEnglish, no âmbito 

da disciplina de Ciências Naturais em articulação com a disciplina de Inglês, foi realizada uma exposição 

sobre energias renováveis - “Renewable energies” como, por exemplo, Biofuel, Biomass, Geothermal, 

Hydropower, Solar energy, Tidal power, Wave power e Wind power. 

A exposição contou com o trabalho os alunos do 5.º ano, que construíram materiais alusivos às re-

newable energies, usando a língua inglesa nas legendas e explicação dos seus trabalhos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biofuel
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomass
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydropower
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power


Science—6th grade  

 Durante o terceiro período os alunos do 6.º ano, tiveram oportunidade, nas aulas de Ciências Natu-

rais, integradas no projeto IntegratEnglish, de explorar a morfologia de uma flor completa, fazer a disse-

ção de uma flor, entender com ocorre a reprodução nas plantas abordando, entre muitos, conceitos co-

mo: Carpel, stamen, pollination, self-pollination, cross-pollination, fertilization... 

Ficam algumas recordações! 



Science—7th grade  

 No âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 7.º ano, exploraram 

os métodos para o estudo do interior da Terra (direct and indirect methods) e a estrutura interna da 

Terra (physical and chemical models). Participaram também numa oficina de fósseis, atividade prática 

laboratorial de simulação de processos de fossilização (making fossils), na qual se divertiram muito! 



Science—8th grade  

 Nas aulas das ciências de IntegratEnglish, os alunos do 8.º ano exploraram as ofertas proporciona-

das pelos ecossistemas -  “ Ecosystem services- production, regulation, support and cultural services”. 

Na lógica da sustentabilidade dos ecossistemas, os alunos realizaram um inquérito online da WWF, a fim 

de aferir a pegada ecológica (ecological footprint) da sua família. Como forma de aprofundamento e 

consciencialização para a importância da temática, visualizaram e debateram o vídeo “human 

Footprint”, da National Geographic, onde foram confrontados com formas sustentáveis e não sustentá-

veis de abordagem dos ecossistemas, no dia-a-dia.  

 Este vídeo serviu como inspiração para os vídeos de sensibilização que os próprios alunos criaram 

em casa, com resultados muito criativos, divertidos e perspicazes! - saving energy, reducing waste, 

recycling, saving water, polluting the environment.  



Science—9th grade  

 Os alunos do 9.º ano exploraram as doenças dos sistemas circulatório e linfático – illnesses of the 

circulatory and lymphatic systems– e, como forma de enriquecimento, assistiram a uma palestra em 

Inglês, dinamizada pelo Dr. Pedro Cunha, especialista em medicina interna do hospital Senhora da Olivei-

ra, em Guimarães e Professor universitário da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Nesta pa-

lestra, os alunos exploraram os sintomas, tratamentos, consequências e formas de prevenção de várias 

doenças cardiovasculares (symptoms, causes, treatment, consequences, prevention), o que lhes permi-

tiu a real tomada de consciência da importância da implementação de hábitos de vida saudável na sua 

pessoa.   



Geography—7th grade  

 Nas aulas de IntegratEnglish, na disciplina de Geografia, os alunos tiveram a oportunidade de abor-

dar o tema Clima, designadamente, a realização de Weather Forecast utilizando as referências aos Cli-

mate elements e seus Measuring Intruments. 



Geography—8th grade  

 Nas aulas de IntegratEnglish, na disciplina de Geografia, os alunos tiveram a oportunidade de abor-

dar o tema Telecommunication, designadamente, a realização de trabalho de pares demonstrando a 

própria evolução histórica e tecnológica. 



Geography—9th grade  

 Nas aulas de IntegratEnglish, na disciplina de Geografia, os alunos tiveram a oportunidade de abor-

dar o tema das Soluções ao desenvolvimento, em particular o papel das Organizações Não Governa-

mentais ONG’s, designadamente, a realização de um trabalho individual demonstrando a sua importân-

cia e modos de colaboração e cooperação nacional bem como mundial. 



Chemistry—7th grade 

 Na disciplina de CFQ o 7.º ano estudou o tema da “Energy”. Através da visualização de filmes lúdi-

cos descobriram diferentes tipos de energia (potential, kinetic, nuclear,light, sound, heat, electric) e 

perceberam que a energia “Não se cria nem se destrói, conserva-se” ( You can’t create or destroy ener-

gy, only conserve it). Falaram, ainda, sobre as energias renováveis e não renováveis( renewable and non

- renewable energy) e, através de jogos, conseguiram perceber que atitudes podemos ter para uma ges-

tão sustentável de recursos. 



Arts 

 Para lembrar o Mother’s day, na disciplina de Educação Visual, os alunos de 6.º 7.ºs anos elabora-

ram agendas com mensagens em Inglês. 


