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Introdução 

O Colégio do Ave sente orgulho em afirmar-se cada vez mais como uma escola que aposta em 

dar a oportunidade aos seus alunos embarcarem em contextos de imersão da cultura e língua 

inglesa. Com a implementação do projeto IntegratEnglish os nossos alunos têm a oportunidade 

de se tornarem proficientes na Língua Inglesa e, simultaneamente, desenvolver e compreender 

ambas as culturas: portuguesa e inglesa para além de estudarem outras disciplinas de conteúdo 

não linguístico em inglês (Educação Musical, Educação Física, Educação Visual, Ciências, 

História e Geografia). 

Embarcando num contexto de ensino bilingue, pretendemos dotar os nossos alunos 

das ferramentas necessárias para que estes atinjam, com êxito, os seus objetivos pessoais 

naquele que é, cada vez mais, um exigente e competitivo mundo onde o ensino do Inglês é 

absolutamente decisivo quer para o seu futuro académico, quer profissional. 

Assim, para os inícios de ciclos de estudo, os nossos programas de Inglês, são 

desenvolvidos com o objetivo de agregar o Currículo Nacional Inglês aos exames de Inglês da 

Universidade de Cambridge, uma vez que é objetivo nosso certificar os nossos alunos através 

destes exames. 

Neste sentido estamos sempre à procura de empreender projetos que visam o Ensino 

Avançado das Línguas Estrangeiras reconhecidas internacionalmente, o que nos permitirá 

INOVAR e MELHORAR o nosso já existente ensino. E é esta a razão que nos anima a dar 

um salto qualitativo e a abraçar projetos de excelência como é o caso de CLIL/IntegratEnglish. 

Atividades 

O Colégio do Ave incorpora na sua ideologia o propósito de integrar os seus alunos 

nos eventos e tradições da cultura anglo-saxónica. Os nossos professores promovem uma maior 

aproximação no que diz respeito aos detalhes da língua, bem como às idiossincrasias culturais 

que ocorrem dentro e fora da sala de aula. 
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Assim, o Colégio do Ave promove cursos de imersão cultural e linguística em 

Inglaterra; intercâmbios europeus de jovens para o ensino secundário; workshops profissionais 

com falantes nativos de língua inglesa de forma a consciencializar os nossos alunos da 

importância da língua inglesa no mundo; visitas de estudo ao teatro em inglês e todas as 

celebrações de origem anglo-saxónica integradas no plano de estudos da disciplina. 

Métodos de Ensino 

No Colégio do Ave, os alunos começam a sua exposição à língua inglesa 

rotineiramente desde muito cedo. 

No Jardim de Infância, todos os dias há uma atividade de cerca de 30 minutos dedicada 

à estimulação para a aprendizagem da língua inglesa. Assim, os alunos participam num 

conjunto de atividades interessantes nos mais variados temas. O projeto IntegratEnglish; as 

músicas e os jogos didáticos são apenas algumas das tarefas que permitem aos nossos alunos 

praticar e o desenvolver competências auditivas e orais que lhes permitirão interação 

comunicativa em língua inglesa. A professora de Inglês do pré-escolar também prepara os seus 

próprios materiais que vão de encontro às necessidades específicas do nosso currículo e que 

estão em permanentemente readaptação e revisão, tendo em vista a motivação dos nossos jovens 

estudantes para a língua inglesa. 

Ao longo do 1º Ciclo, do 1º ao 4º ano, os nossos alunos beneficiam da mesma 

exposição linguística diária com aulas estruturadas para que as quatro competências linguísticas 

(a audição; a oralidade; a leitura e a escrita) sejam postas em prática. Os conteúdos gramaticais 

são ensinados de diversas formas mas sempre em contexto e o trabalho escrito é produzido de 

acordo com o nível de inglês que as crianças possuem. Temos ainda a implementação no 

primeiro ciclo do nosso projetos divertido IntegratEnglish, aulas de Estudo do meio (uma 

disciplina semanal na qual os nossos alunos aprendem conteúdos culturais, geográficos e 

idiomáticos), educação física e educação musical em inglês integrado - as tarefas orais em 

inglês fazem, assim, parte do dia-a-dia dos nossos alunos no que diz respeito à abordagem da 

língua inglesa. Por fim, os alunos abordam os diferentes aspetos culturais dos países anglo-

saxónicos, incluindo as suas festividades e eventos históricos. 
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Do 5º ao 9º ano de escolaridade, 2º e 3º Ciclos, o método de ensino também se centra 

nas quatro competências da língua, com igual relevância para a componente da gramática. Os 

alunos produzem uma variedade de trabalhos escritos e interagem em discussões e debates 

sobre vários temas do programa. Nas aulas de Língua Inglesa o programa do 5º e do 7º ano é 

mais direcionado para a realização dos exames Cambridge. 

No 10º e 11º anos de escolaridade, além das aulas de Inglês, os nossos alunos têm, 

ainda, a possibilidade de assistir a Exam Preparation Classes: aulas de preparação para os 

diferentes níveis de exames Cambridge: FCE e CAE. Estas sessões ocorrem na aula extra de 

inglês curricular e permitem aos alunos adquirir uma certificação mais avançada no que 

concerne o seu nível de Inglês. 

Os alunos que possuem um nível de Inglês que não corresponde ao padrão do possuído 

pelos colegas de turma têm aulas de apoio extra - Extra Help Lessons (que decorrerão às quartas 

feiras à tarde) enquanto seguem o currículo regular. Os nossos docentes estão sempre na 

disponibilidade de esclarecer quaisquer eventuais dúvidas ou facultar apoio extra a todos os 

nossos alunos e todas as semanas são combinadas aulas extra de 45 minutos, com vista a 

esclarecer as dúvidas dos alunos, apoiar o estudo e/ou consolidar os conhecimentos adquiridos. 

Avaliação 

O nosso processo de avaliação centra-se nas principais cinco competências da língua: 

Leitura; Escrita; Funcionamento da Língua Inglesa; Audição e Oralidade. Estas competências 

são avaliadas separadamente em diversos contextos, o que reflete a diversidade de 

circunstâncias em que uma língua é usada. As competências de escrita (Leitura; Escrita; 

Funcionamento da Língua e Audição) são avaliadas em testes mais formais, bem como em 

outras atividades, tais como a oralidade; a análise de textos utilitários ou a audição de diversos 

suportes multimédia. A competência da oralidade é avaliada em apresentações orais, em 

dramatizações, em debates de sala de aula; em discussões e em muitas outras atividades, muitas 

delas simulações de situações do nosso quotidiano. 
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Além da avaliação realizada em sala de aula pelos nossos docentes, no 5º e no 7º anos 

nossos alunos são também alvo de avaliação por parte da Universidade de Cambridge através 

dos exames que realizam, os quais testam as cinco competências da língua supramencionadas. 

Iniciando no 3.º ano com os Young Learners Exams, todo o percurso realizado até ao 

Certificado Avançado em Inglês no Ensino Secundário, os nossos alunos podem atestar o seu 

nível de Inglês com uma certificação internacionalmente reconhecida. 

Atividades e Eventos 

No Colégio do Ave a aprendizagem, a compreensão e o uso da língua Inglesa não se 

restringe ao contexto de sala de aula. Os nossos estudantes estão imersos em atividades, 

celebrações e eventos característicos da cultura anglo-saxónica. Passando por celebrações como 

a festa do Halloween; o Dia das Línguas, até eventos desportivos e musicais. Também 

promovemos a assistência de peças de teatro em Inglês, possibilitando aos nossos alunos o 

máximo contacto com a língua. Nos saraus culturais a língua Inglesa tem um lugar de destaque 

e os nossos alunos já conseguem representar ainda no nível primário peças de teatro 

integralmente em inglês e todos os anos as crianças atuam e cantam numa excelente 

performance pondo em prática as competências que adquiriram em relação ao Inglês. 

Também levamos os nossos alunos ao estrangeiro no âmbito dos cursos de verão no 

Reino Unido. Durante uma semana os nossos estudantes praticam a língua inglesa em contexto; 

participam num curso internacional em total imersão; praticam atividades desportivas; visitam 

museus, teatros, monumentos e outras atividades inseridas na cultura anglo-saxónica, 

permitindo-lhes a consolidação das competências adquiridas na língua inglesa enquanto vivem 

uma experiência inesquecível que apreciarão nos anos vindouros. 

 

 

 

 



                                                                                                      
 

5 
 

Conclusão: 

Acreditamos firmemente que, para aprender e dominar a língua como se de um nativo 

se trate, os nossos alunos devem estar em permanente contacto com a mesma dentro e fora da 

sala de aula, assim como nos eventos. Por estas razões, tentamos certificar os nossos alunos 

através dos exames Cambridge e possibilitamos-lhes o acesso ao conhecimento e às 

experiências essenciais para que eles possam expressar-se fluentemente em Inglês. Ao expor, 

promover e ensinar os nossos alunos no que diz respeito à língua inglesa desde muito cedo, 

estamos certos de estar a contribuir quer para o desenvolvimento da sua capacidade intelectual, 

quer para uma maior satisfação pessoal, permitindo-lhes a abertura de portas para inúmeras 

oportunidades num mundo que é, ele próprio, cada vez mais multicultural e competitivo. 

Cambridge Exams: 

O Colégio do Ave prepara os seus alunos para os exames da Universidade de 

Cambridge (University of Cambridge ESOL: English for Speakers of Other Languages Exams), 

desde os exames iniciais (Young Learners Examinations) até aos níveis mais avançados 

(Certificate of Advanced English). 

Além de sermos reconhecidos como um centro oficial de preparação devidamente 

certificado pelo Knightsbridge Exam and Training Centre, somos também um centro de exames 

responsável por preparar e realizar a maior parte dos exames dos nossos alunos. 

O nosso objetivo é certificar o nível de Inglês dos nossos alunos, munindo-os de uma 

ferramenta de importante valor quer seja para o seu futuro académico, quer seja para a sua 

carreira profissional. 

Os alunos do Colégio do Ave começam com os exames Cambridge no nível inicial 

Young Learners Exams desde o primeiro ciclo. Estes exames marcadamente motivacionais 

estão divididos em três níveis: Starters, Movers e Flyers e oferecem aos alunos com idades 

compreendidas entre os 7 e os 12 anos, uma introdução suave para os exames que se seguem. 

A preparação para estes exames é levada a cabo em sala de aula a partir do 1.º ano do 

primeiro ciclo, começando com manuais didáticos adaptados ao formato e à metodologia 

aplicada relativamente ao ensino das línguas. 
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No ano letivo de 2016-17 o Colégio do Ave permitirá que no primeiro ciclo, nas turmas 

de 5º, 7º e 10º ano os alunos beneficiem de um ensino de inglês curricular que simultaneamente 

os prepara para a excelência académica e ainda os possibilita candidatar-se aos exames da 

Universidade de Cambridge. Nos restantes anos letivos essa preparação de exame será feita na 

oferta extracurricular prevendo-se que até ao ano letivo 2019-20 todos os anos curriculares 

beneficiem dessa oferta complementar. 

 

Informação sobre os níveis da Cambridge University 

O Key English Test (KET), demonstra que um candidato domina a língua Inglesa, 

permitindo-lhe este domínio a interação em situações do quotidiano de alta importância. 

O Preliminary English Test (PET), testa a destreza dos alunos para o uso da 

competência comunicativa quer na oralidade, quer na escrita em situações do dia-a-dia. Este 

nível intermédio de exames representa uma importante qualificação para os que desejam estudar 

ou trabalhar no estrangeiro e é, também, uma útil preparação para os exames ESOL, de nível 

superior. 

O exame First Certificate in English (FCE), é um exame de nível intermédio superior, 

que propicia ao aluno a possibilidade de gerir com firmeza uma vasta gama de contextos 

comunicativos: orais e escritos. Este exame pode ser realizado pelos nossos alunos no 9.º ano e 

é o início da preparação para o seu sucesso académico. 

O Certificate in Advanced English (CAE) permite que os nossos alunos aperfeiçoem 

a sua destreza no manejo da língua com tarefas reais e que as adaptem aos mais diversos 

contextos e situações práticas. Com este certificado, os nossos alunos estarão mais do que aptos 

a realizar um curso superior em Inglês, uma vez que o CAE é, muitas vezes, um dos requisitos 

de várias universidades internacionais. 


