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Editorial 
  

No quadro da crescente globalização, o domínio da língua inglesa impõe-se como crucial, facilitador e 

incontornável! 

As políticas da Comissão Europeia recomendam o domínio desta e de outras línguas estrangeiras por 

serem determinantes para se alcançar os objetivos estruturantes e capitais: promover o diálogo intercultural 

em ordem a uma sociedade mais inclusiva; desenvolver, na opinião pública, um sentimento de cidadania euro-

peia; possibilitar aos jovens trabalhar e estudar em outros países da União Europeia; abrir novos mercados 

para empresas da União Europeia a nível mundial (Comissão Europeia, 2012). 

Atento a tais recomendações, o Colégio do Ave implementou o Projeto IntegratEnglish que vem de-

senvolvendo, cimentando e materializando nos últimos quatro anos essa visão e esse objetivo, na medida em 

que se afigura como o meio privilegiado de proporcionar aos seus alunos a possibilidade de alcançarem um 

nível elevado de proficiência na língua inglesa. 

Este projeto  inicia-se ao nível da educação pré-escolar, integrando-se, de forma natural, nas diferen-

tes rotinas do quotidiano dos nossos alunos e surge de forma espontânea e natural, nas salas de aula de várias 

disciplinas, numa abordagem de ensino bilingue e/ou Content and Language Integrated Learning (CLIL), que é 

uma metodologia amplamente recomendada pela Comissão Europeia, por ser das mais eficazes para a apren-

dizagem de uma língua estrangeira. 

Estamos convictos de que esta competência linguística lhes abrirá horizontes culturais e comunicacio-

nais, que representam uma janela de oportunidades e que consequentemente, os preparará melhor para um 

contexto europeu e internacional cada vez mais desafiante. 

Terminamos fazendo uma alusão ao novo lema do Colégio do Ave “Learn, Explore, Create” que repre-

senta a nossa estratégia de educação e formação dos nossos alunos como  cidadãos autónomos, responsáveis, 

criativos e ativos. Pretendemos, assim, formar pessoas capazes de, perante os outros e a diversidade do mun-

do, criarem condições de equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido críti-

co.        

Merry Christmas and a New Year full of values and 

experiences that bring us PEACE, JOY and SERENITY! 

  

O diretor pedagógico, 

December 2018 (n.º 10) 



2 year olds 
Hello and goodbye, wild animals and actions 

 No decorrer dos meses de outubro, novembro e dezembro, os meninos da sala dos dois anos, em conjunto com a 

equipa formada pela professora Fran Seftel , Educadora Irene Fernandes, Educadora Lígia Pereira e Assistentes Alexandra 

Silva e Andreia Lemos, nas aulas de IntegratEnglish, desenvolveram o tema relacionada com Wild Animals: elephant, ti-

ger, monkey, zebra, giraffe, lion, crocodile, snake and hippo. Foram realizadas diversas atividades tais como: atividades 

de pintura, música gesticuladas, jogos de memória, brinquedos em 3D, jogos de sons e movimentos. Com a realização des-

tas atividades as crianças tiveram oportunidade de aumentar a compreensão e o vocabulário, com vários termos na língua 

Inglesa, relacionados com os animais e a vida selvagem. 

 As aulas de IntegratEnglish são iniciadas com uma canção Hello, what’s your name, como o intuito de saudar os 

amigos e por outro lado dar-se a conhecer ao grupo e familiarizarem-se com as formas de apresentações orais (Greetings).  

Outro momento de grande motivação e interesse partilhado por todas as crianças consiste na dramatização de diferentes 

tipos de actions, nomeadamente, be quiet, listen , look, walk, run, jump, sit down, stand up. Por fim, as aulas terminam 

com uma música, Goodbye, uma música em que as crianças se despedem da professora.  

 A relevância de associação do vocábulo na segunda língua a imagens/objetos e a ações concretas, enquadradas 

nesta faixa etária, atribui particular importância para o bilinguismo natural, que se pretende atingir, sempre ligados a um 

ambiente lúdico e criativo.  

Welcome to the English speaking world!!! 



3 year olds 
Feelings, Autumn, Body and Shapes 

Mais um ano letivo iniciou e com ele uma nova aventura…  IntegratEnglish na Sala dos 3 Anos, com temáticas, 

ainda, por explorar, como por exemplo, Feelings (I’m good, great, wonderful, tired, hungry, angry, happy, sad…), Colours, 

através de pictogramas e vídeos e Numbers - 1 to 10, com recurso a imagens e objetos variados.   

No decorrer do mês de outubro, as crianças foram incentivadas a conhecer as Autumn colours, a partir da partici-

pação em diversas atividades, nomeadamente, exploração e degustação de frutos do outono (apple, pear, grapes…); re-

presentação de frutos do outono com diferentes técnicas de expressão plástica (desenho, colagem e pintura); apanha de 

elementos da natureza (leaves and sticks) no espaço exterior, a fim de representarem Autumn Trees bidimensionais e 

tridimensionais. 

Mas a nossa descoberta pelo mundo da língua inglesa continuou e demos início ao tema intitulado “À descoberta 

do Corpo Humano” - The Face and Body. Para tal aprendemos músicas “Eyes, eyes, nose, nose”, “One Little Finger”, 

“Head, Shoulder, Knees and Toes”, “This is the Way We Wash our Face”, “Big Bear Song”;  fizemos jogos (body puzzles, 

magnetic face parts, making “funny” mix and match faces/bodies); ouvimos histórias (Cookie the Cat and the Monster) e 

representamos o Corpo Humano (head, hair, eyes, nose, mouth, teeth, ears, chin, arm, leg, foot, tummy, hand), através 

de colagem ou desenho. O presente tema foi enriquecido pelo facto das crianças terem a oportunidade de criar dois cor-

pos grandes (drawing around the bodies of a boy/a girl and sticking clothes on the bodies). 

No decorrer do mês de novembro demos início a uma nova temática: Shapes (circle, square, triangle and rectan-

gle), durante a qual aprendemos novas músicas, fizemos jogos de associação forma/cor e procedemos à sua representa-

ção. 

Com a aproximação da época de Natal, uma época tão desejada por todas as crianças, também as atividades de 

inglês se revestiram da magia e encanto, que caracteriza esta época do ano, com a aprendizagem de músicas (We Wish 

You a Merry Christmas, Snowman song, Little snowflake song) e atividades de expressão plástica, alusivas à presente épo-

ca festiva. 

Mais novidades surgirão já num próximo período!... Em inglês, of course! 



4 year olds 
Let’s explore the Solar System! 

O início do ano começou com uma vontade de viajar pelo espaço…  

Desta forma, e também no âmbito do IntegratEnglish, os alunos da sala dos 4 anos deram início ao Trabalho de Pro-

jeto intitulado “À Descoberta do Sistema Solar”, “The Solar System”. Têm sido muitas as atividades e as aprendizagens 

adquiridas. Fizemos pinturas (planet Mars), colagens (the planets and asteroids), recortes, modelagens (planet Venus), 

histórias (“Paxi goes to the Space”), dramatizações, experiencias (Volcano experiments) e uma criação de um cenário do 

espaço (sensory learning). Também cantamos varias cancões relacionadas com o tema.  

As crianças aprenderam imenso vocabulário (Space, planet, rocket, stars, the moon,  Mars, Mercury, Venus, Earth, 

Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus, astronaut, comet, asteroid…) e outra linguagem para descrever os planetas e ações 

( it’s hot/cold, big/small;  it’s got rings/water/moons; go up/down/around; counting down from 10-zero) e usam-no du-

rante a realização das atividades e brincadeiras na sala. O projeto continua e prometemos regressar no segundo período 

para mais novidades, mas também vamos explorar outros temas novos em inglês!  



5 year olds 
Playing ever after and other adventures 

Neste primeiro período, as crianças da Sala dos 5 Anos deram continuidade à exploração do Projeto Playing Ever 

After. O referido projeto está incorporado nas atividades de IntegratEnglish proporcionando às crianças atividades motiva-

doras e enriquecedoras, em termos de conhecimentos gerais e desenvolvimento da língua inglesa.  

Começamos o ano a rever a história Sisu´s reindeer Search e todo o vocabulário relacionado com a história 

(características dos animais: fur, ears, tails, antlers, footprints, food and habitat).  

No mês de outubro recebemos a visita dos nossos parceiros do Projeto Playing Ever After e, em sinal de boas vin-

das, as crianças dos 5 Anos e 1º, 2º, 3º ano do 1º Ciclo, presenteámo-los com uma Peça de Teatro intitulada Sisu´s reindeer 

Search. As crianças participaram e assistiram a todo o espetáculo com muito empenho e entusiasmo, participando ativa-

mente no mesmo.  

Com a chegada dos nossos parceiros também chegou uma nova história Bolota’s Treasure Hunt. A partir desta 

história e através de jogos de memória e Bingo, manipulação de flashcards, adereços e acessórios, música, dramatizações, 

e criação artística (castle symmetry, making a necklace), as crianças tiveram a oportunidade de aumentar a compreensão 

e o seu vocabulário (princess, witch, dragon, fairy, necklace, magic mirror, necklace, telescope, crown, dungeon, be-

droom, kitchen,  living room…).  

Para terminar o nosso ano de 2018, as crianças adquiriram vários vocábulos acerca do tema Christmas (Christmas 

tree, Father Christmas, snowman, star, reindeer) e aprenderam uma música We Wish a Merry Xmas ( we all do a little 

clapping, jumping, stomping, whispering..) que presentearam os papás na IX Cantata de Natal do Colégio do Ave. 



Sports 
 Move 4 Fun 

 O projeto MOVE4FUN continua a crescer.  

 Nas aulas de Educação física, o projeto Move 4 Fun continuou neste período a crescer. Com este projeto preten-

deu-se elevar o nível de execução das ações motoras básicas e de deslocamento, do controlo da postura, do equilíbrio di-

nâmico, do controlo de orientação espacial, do ritmo e da agilidade.  

 Os alunos conseguiram conjugar a aprendizagem da língua inglesa com a realização de ações motoras básicas, 

segundo uma estrutura rítmica, com encadeamento e combinação de movimentos, onde articularam as qualidades da 

ação própria ao efeito pretendido pelo layout do projeto, coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras 

possibilitadas pela situação. 

 Brevemente mais novidades… 



Music 
Listening and Moving in English!  

No dia 23 de outubro, as crianças dos 5 anos interpretaram, sob a forma de expressões corporal e vocal, uma his-

tória em inglês baseado num dos livros (Sisu´s Reindeer Search) criados pela equipa do projeto Erasmus+ Playing Ever 

After.  A música contemporânea de Johann Johannsson, Ennio Morricone, The Cinematic Orchestra, Thomas Newman, e 

AIR complementou e enriqueceu a história. O reconhecimento do sucesso deste projeto  foi o pedido dos parceiros dos 

países envolvidos (Holanda, Finlândia e Eslovénia) em transportar esta ideia para a Eslovénia através de projetos similares 

para e com as crianças eslovenas. Lá estaremos em janeiro de 2019 partilhando ideias e práticas nascidas no Colégio do 

Ave! 

 Singing at Christmastime 

 No dia 6 de dezembro, as crianças dos 5 anos interpretaram diversos temas de Natal na Igreja de S. Francisco. O 

repertório - bem ambicioso, foi maioritariamente cantado em inglês. Temas como “Jingle Bell Rock”, “The First Noel”, 

“Ding Dong! Merrily on High” e “Angels Carol” foram partilhados na língua de Shakespeare. A canção tradicional “Natal 

Africano” foi o tema representativo de Portugal. As crianças dos 5 anos ofereceram também a canção em hebraico “Al-

shlosha, Al-shlosha D’ Varim” e o tema poliglota “Natal Europeu”. Foi, sem dúvida, um momento de partilha e emoções 

elevadas. 

Christmas Cantata 

No dia 8 de dezembro, as crianças dos 5 anos partilharam no Auditório da Universidade Minho uma rapsódia de 

Natal em que estavam incluídos temas em inglês “Natal Europeu” e “Jingle Bell Rock”. O espetáculo terminou com todas 

as crianças do Pré-escolar entoando a canção tradicional inglesa “Wish You a Merry Christmas”.  

Singing Christmas carols on the Radio 

No dia 19 de dezembro, as crianças dos 5 anos reinterpretaram na Rádio Fundação a rapsódia apresentada na 

Cantata de Natal. Foi um excelente momento musical não só pela partilha mundial radiofónica, mas também pela experi-

ência em cantar com música ao vivo música provinda de um teclado.  



Digital innovation 
 Aliando o desenvolvimento de competências no manuseamento e utilização dos periféricos e a utilização de ferra-

mentas digitais visando a resolução de problemas matemáticos, lógicos e linguísticos, os alunos participam entusiastica-

mente nas aulas de TIC-Inovação digital. 

 A malvada raposa Swiper roubou as letras do livro da Dora, mas com a ajuda dos alunos as palavras foram todas 

recolocadas em ordem.... 



1st grade 
Os alunos do 1.º ano iniciaram o 1.º período letivo com a preparação da peça de teatro Sisu’s Reindeer Search, no 

âmbito do projeto Playing Ever After Erasmus +. A partilha da peça de teatro à comunidade educativa e aos parceiros do 

projeto foi muito significativa e enriquecedora. Um momento a recordar!  

Partindo das personagens das histórias do projeto (Bolota, Sisu, Zep e Miha), foi explorado o tema My Body. Inici-

almente, foi explorado vocabulário relacionado com o corpo dos monstros e o próprio corpo (head, hair, eyes, ears, nose, 

mouth, arms, legs, fingers, toes, feet and hands).  

 No desenvolvimento do projeto Playing Ever After Erasmus +, os alunos conheceram o novo livro Bolota’s 

Treasure Hunt, identificaram os objetos mágicos da história e os materiais de que eram feitos (paper, glass, plastic, fabric, 

wood, metal, cork and rock) e realizaram atividades de categorização de objetos do dia a dia. De seguida, através de uma 

atividade experimental, os alunos descobriram o comportamento desses objetos quando colocados em água (Float or 

Sink?).  

Com o objetivo de articular com o projeto Eco-Escolas, explorou-se a canção We´ve got the whole world in our 

hands. 

Dando início à comemoração do Natal, o 1.º ano preparou Christmas Carols para partilhar à comunidade educati-

va no Concerto de Natal 2018. Para os alunos dos países do projeto, os alunos construíram Christmas cards cheios de cor, 

criatividade e amizade. 

Para finalizar, foi abordado o tema My Family (My grandmother, grandfather, mother, father, brother, sister and 

me). Para concretizar o vocabulário explorado, os alunos elaboraram uma Árvore Genealógica (Family Tree).  

Happy Christmas and see you for more adventures next year! 



2nd grade 
Durante o primeiro período letivo, o trabalho desenvolvido pelas turmas do segundo ano de escolaridade, no âm-

bito do projeto IntegratEnglish, continuou a ter subjacente a articulação com o projeto Playing Ever After Erasmus +. Des-

sa forma, deu-se continuidade à preparação, iniciada no ano letivo anterior, da peça de teatro baseada na história Sisu’s 

Reindeer Search, em articulação com o grupo dos cinco anos do Pré-Escolar, com as turmas do primeiro ano e do terceiro 

ano de escolaridade.  

A partilha da peça Sisu’s Reindeer Search, com a Comunidade Educativa e com os parceiros dos países europeus 

(Finlândia, Holanda e Eslovénia) envolvidos no projeto Playing Ever After Erasmus +, realizou-se no dia 23 de outubro de 

2018 no Auditório da Universidade do Minho. 

Após a introdução da nova história do projeto Playing Ever After Erasmus +, Bolota’s Treasure Hunt, os alunos 

envolveram-se de forma positiva nas experiências de aprendizagem desenvolvidas, nomeadamente, na exploração dos 

conteúdos: five senses; healthy and unhealthy food and the food wheel. Para introduzir, explorar e consolidar os conteú-

dos referidos desenvolveu-se um conjunto de atividades diversificadas e significativas, nomeadamente, singing songs; 

food bingo; building a Food Wheel; playing bingo and memory games; sequencing the story and dressing up.  

O projeto IntegratEnglish envolveu-se, também, na dinâmica Concerto de Natal 2018, através da preparação das 

canções em inglês e da exploração do vocabulário. 

Em articulação com o projeto Eco-Escolas, explorou-se a canção We´ve got the whole world in our hands. 

Vivendo o espírito da época natalícia, os alunos do segundo ano realizaram um Christmas Card para enviar aos 

parceiros da escola Vrtec Mavrica Trebnje na Eslovénia. 

As experiências de aprendizagem desenvolvidas permitiram, a partir da língua inglesa, a exploração de conteúdos, 

a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e capacidades através da articulação entre diferentes disciplinas: expres-

são e educação físico-motora, dramática, musical e plástica, estudo do meio e matemática. 

 O desenvolvimento do projeto IntegratEnglish continua a revelar-se positivo no contexto das turmas do segundo 

ano de escolaridade, envolvendo, ativamente, os alunos em experiências de aprendizagem que se traduzem em progres-

sos significativos no processo de aprendizagem individual e coletivo. 



3rd grade 
No âmbito do projeto Playing Ever After Erasmus +, na semana de 22 a 26 de outubro de 2018, o Colégio do Ave 

recebeu os parceiros dos países envolvidos (Holanda, Finlândia e Eslovénia), dinamizando-se um conjunto de experiências 

(workshops, momentos de formação, articulação, planificação, partilha de metodologias pedagógicas) que se revelaram 

enriquecedoras para todos. 

No dia 23 de outubro, as crianças dos 5 anos e os alunos do 1.º, 2.º e 3.º anos, partilharam, com a comunidade 

escolar e com os parceiros, no Auditório da Universidade do Minho, a dramatização, em inglês, da peça de teatro "Sisu´s 

Reindeer Search", baseada num dos livros criados pela equipa do projeto.  

Desta forma, o início do presente ano letivo decorreu cheio de entusiasmo pelo envolvimento dos alunos do 3.º 

ano nesta atividade, dando-se continuidade à exploração iniciada no ano letivo transato, através de uma articulação signifi-

cativa entre diferentes disciplinas, nomeadamente, o Inglês e as Expressões Artísticas.  

A presença dos parceiros no nosso colégio e a relação criada entre todos motivaram também a troca de postais e 

de mensagens de Natal entre os alunos dos diferentes contextos educativos e culturais. Este processo de criação personali-

zada permitiu a aplicação de conhecimentos e a comunicação significativa através da língua inglesa, bem como a articula-

ção entre diferentes disciplinas. 

No decorrer do primeiro período letivo, houve também a oportunidade de partir à descoberta dos temas The fa-

mily tree e Transport, bem como de vocabulário associado, articulando-os com os conteúdos de Estudo do Meio. Privilegi-

aram-se atividades em grupo, bem como jogos, canções, dramatizações, no sentido de motivar a participação dos alunos, 

aprofundar a expressão oral e a expressão escrita na língua inglesa.  



4th grade 
No âmbito do projeto IntegratEnglish e em articulação com as disciplinas de Estudo do Meio, Educação e Expres-

são Plástica, Educação e Expressão Dramática, Matemática e Português, os alunos do 4.º ano de escolaridade desenvolve-

ram, durante o primeiro período letivo, várias experiências de aprendizagem.  

O primeiro tema explorado foi “Bones and diseases”. Através de atividades significativas e diversificadas foi possí-

vel a exploração de vocabulário e dramatização de situações de fraturas ósseas e distensões musculares. 

 De seguida, foi abordado o tema “Fires at home”, partindo da compreensão e interpretação dos comportamentos 

que devemos ter para a prevenção de incêndios em casa. Os alunos construíram um panfleto como forma de consolidação 

dos conteúdos e como meio de divulgação das atitudes a tomar. 

 Posteriormente, em articulação com a Matemática, os alunos abordaram as frações em Inglês e, utilizando a lin-

guagem fracionária, construíram deliciosas pizzas. 

 Finalmente, já com um cheirinho a Natal, cada aluno construiu um Christmas postcard com mensagens em portu-

guês e inglês para a sua mão amiga.  

O desenvolvimento do projeto IntegratEnglish revelou-se positivo, no contexto das turmas do quarto ano de es-

colaridade, envolvendo, ativamente, os alunos em experiências de aprendizagem que se traduziram em progressos signifi-

cativos no processo de ensino-aprendizagem individual e coletivo. 



Sports 
Physical education and IntegratEnglish 

Durante as aulas de educação física, os alunos do primeiro e segundo anos realizaram um "Word formation ga-

me", consolidando os conteúdos abordados em sala de aula. A competição entre equipas trouxe a este jogo a dinâmica 

necessária para praticar não só o vocabulário em inglês como a coordenação motora e o espírito de equipa. 

Os alunos do terceiro e quarto anos praticaram o vocabulário dos transport, body parts e directions através de 

jogos de grupo no ginásio. 

It is fun to learn through games and English songs!  



Music 
Acting and singing in English!  

No dia 23 de outubro, os alunos interpretaram, sob a forma de expressões corporal e vocal, uma história em in-

glês baseada num dos livros (“Sisu’s reindeer Search”) criados pela equipa do projeto "Playing Ever After”. A sonoplastia e 

música em direto complementou e enriqueceu a história muito bem interpretada, cantada e dramatizada pelas turmas do 

2.º e 3.º ano. Sentiu-se o reconhecimento do sucesso deste projeto  dos parceiros dos países envolvidos (Holanda, Finlân-

dia e Eslovénia) em transportar esta ideia para a Eslovénia através de projetos similares para e com as crianças eslovenas. 

Lá estaremos em janeiro de 2019 partilhando ideias e práticas nascidas no Colégio do Ave! 

 Singing at Christmastime 

 No dia 6 de dezembro, os alunos do 1.º Ciclo interpretaram diversos temas de Natal na Igreja de S. Francisco. O 

repertório - bastante ambicioso, foi maioritariamente cantado em inglês. Temas como “Jingle Bell Rock”, “The First Noel”, 

“Ding Dong! Merrily on High” e “Angels Carol” foram partilhados na língua de Shakespeare. A canção tradicional “Natal 

Africano” foi o tema representativo de Portugal. As crianças ofereceram também uma canção em hebraico “Al-shlosha, Al-

shlosha D’ Varim” e um tema poliglota “Natal Europeu”.  

Foi, sem dúvida, um momento de partilha e emoções elevadas.  



Digital innovation 
 No âmbito do INTEGRATENGLISH, foram utilizadas as plataformas de programação TYNKER e ScratchJR, bem co-

mo, a programação ROBODOC (versão inglesa). 

 A utilização das plataformas Tynker e ScratchJr, visavam para além de compreender os desafios propostos, apren-

der a programar utilizando uma plataforma diferente, estudar os diferentes blocos de programação (Inglês), identificar o 

seu significado correspondente em português e descobrir as suas funcionalidades e aplicações. Foi também realizadas au-

las utilizando o ROBO DOC (versão inglesa), implementando algoritmos visando resolver desafios relacionados com a ma-

téria lecionada nas diversas disciplinas, explorando conceitos básicos da língua inglesa. 



Sisu’s reindeer search 
Erasmus+ Playing Ever After- monsters, stories, music, and theatre! 

 Com o início deste ano letivo tivemos o culminar do segundo ano do nosso projeto Playing Ever After, com várias 

atividades e eventos! 

 Em setembro, as crianças continuaram a explorar o mundo do Sisu e dos seus amigos na Finlândia, e os pais e 

professores completaram os questionários sobre o projeto. 

 Em outubro, os nossos parceiros da Holanda, Finlândia e Eslovénia visitaram o nosso colégio durante uma semana 

intensiva de planificações, formações, aulas coadjuvadas, intercâmbios de alunos e de professors e socialização. 

 Tiveram ainda a oportunidade de ver duas peças maravihosas baseadas na nossa segunda história, Sisu’s Reindeer 

Search,  no auditório da Universidade do Minho, juntamente com as famílias do pré-escolar e o primeiro ciclo envolvidas 

na peça. 

 Depois da visita, introduzimos a terceira história, Bolota’s Treasure Hunt, com jogos diversos, músicas e ativida-

des que desenvolveram competências da língua inglesa enquanto exploraram o mundo das princesas, bruxas, fadas, 

dragões e castelos com os nossos amigos monstros, Sisu, Bolota, Miha and Zep. 

 Em janeiro, alguns dos nossos professores irão participar no próximo encontro na Eslovénia onde planificaremos 

aulas e criaremos recursos para a nossa última história, Miha’s Birthday Band.  

 Em jeito de balanço, o nosso projeto internacional tem sido muito enriquecedor para alunos e professores e esta-

mos ansiosos por ver todas as novas aventuras dos nossos monstros daqui a alguns meses! 



Science - 5th grade 
 Nas aulas de IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais de 5.º ano, os alunos começaram por estudar o 

processo de Soil formation. Através da visualização de vídeos e pesquisa. 

 Posteriormente, alargaram os seus conhecimentos sobre rocks and minerals, explorando as suas características 

distintivas no laboratório e podendo fazer uma análise detalhada de cada uma delas com o preenchimento de uma ficha 

técnica. 

 Ainda neste período os alunos mergulharam no Mundo da água, onde estudaram desde as suas propriedades, à 

importância da água e da sua qualidade para os seres vivos e aprenderam a realizar diferentes técnicas de tratamento de 

água em aula laboratorial, como a decantação e a filtração. 



Science - 6th grade 
 Na disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 6º ano, estudaram o sistema digestivo humano, Digestive system 

e o sistema respiratório, Respiratory system, através da exploração de vídeos e atividades práticas. 

 Compreender o vocabulário bem como estudar os processos inerentes a estes sistemas foi bastante enriquecedor 

e divertido uma vez que os alunos tiveram a oportunidade de construir um modelo do sistema digestivo em plasticina dife-

renciando os órgãos por cores e de cantar músicas em inglês relacionadas com o tema. 



English Culture 
Na disciplina de Cultura Inglesa, nos 5.ºs e 6.ºs anos, ao longo do primeiro período, foram abordadas diversas te-

máticas de forma lúdica e recorrendo ao uso das novas tecnologias. Deste modo, num primeiro momento, os alunos reali-

zaram trabalhos de pesquisa sobre o United Kingdom e outros países de expressão inglesa. Num segundo momento, os 

alunos aprofundaram os seus conhecimentos sobre as origens e tradições de Halloween, o qual culminou com uma Festa 

de Máscaras na qual os alunos participaram com entusiasmo. Num terceiro momento, trabalhou-se o Thanksgiving, suas 

origens e tradições, dentro da sala de aula.  

No final, os alunos puderam vivenciar um típico jantar de Thanksgiving.  



Sports 
Badminton Champions League 

 Nas aulas de Educação Física, a comunicação professor/alunos é estabelecida em grande parte do tempo na lín-

gua inglesa, quer nas palavras de comando durante o exercício físico, quer na abordagem teórica das modalidades privile-

giando a metodologia de flipped classroom (sala de aula invertida) 

 O final do período foi competitivo, ao som de Christmas carols com a disputa a Champions League de badminton 

2018. 

 Os vencedores, masculinos e femininos, dos campeonatos das respetivas turmas de 5.º e 6.º anos defrontaram-se 

num clima de intenso fair-play e espírito desportivo e natalício. 

 Parabéns a todos os participantes e vencedores! 

 Play hard 

 Learn softly 



Music 
 Neste período as turmas de 2º Ciclo cantaram vários temas em Inglês, tendo sido abordados alguns estilos musi-

cais, desde o “rock” até Christmas songs. A recetividade por parte dos alunos foi excelente, não havendo, para eles qual-

quer dificuldade em cantar numa língua diferente da materna, aliás até preferindo cantar em inglês. Houve ainda um mo-

mento de exposição pública do trabalho realizado, que decorreu no final do jantar de “ThanksGiving”, onde os pais foram 

convidados a assistir a duas canções trabalhadas nas aulas. Através de canções, a língua inglesa “entra” na sala de aula de 

uma forma natural e cativante para os alunos. 



Digital innovation 
 No âmbito do INTEGRATENGLISH, foram desenvolvidos jogos 3D (utilizando a plataforma KODU GAME LAB – Mi-

crosoft).  

 Os objetivos visavam aprender a programar e desenvolver conteúdos na plataforma KODU GAME LAB da micro-

soft, estudar os diferentes blocos de programação (Inglês), identificar o seu significado correspondente em português e 

descobrir as suas funcionalidades e aplicações. As etapas do projeto passavam pela elaboração do projeto e objetivo o 

jogo, construção criativa do mundo/ espaço onde decorrerá a ação e a programação do todas as personagens, funcionali-

dades e objetos do jogo. 



Arts 
 Ao longo do primeiro período, no âmbito do projeto IntegratEnglish, na disciplina de Educação Visual, os alunos 

começaram por abordar o Dia da Alimentação, Healthy Food Day. Durante as aulas, os alunos contactaram com vocabulá-

rio relativo a esta temática e fizeram diversos trabalhos, nomeadamente pinturas em aguarela e marcadores de mesa.  

 De seguida, trabalhou-se a temática do Halloween, inspirando-se no filme “The nightmare before Christmas”, 

elaboraram cartazes em grandes dimensões com a técnica do lápis de cera. Os trabalhos foram utilizados para a decoração 

dos diversos espaços do colégio.  

 Finalmente, os alunos tiveram a oportunidade de dar graças pelas coisas boas das suas vidas, através da elabora-

ção de trabalhos relacionados com o Thanksgiving. A expressão I’m thankful for… foi muito utilizada durante estas aulas. 

Os trabalhos realizados foram utilizados como elementos decorativos do Jantar de Thanksgiving.  



Science - 7th grade 
 Os alunos do 7º ano, na disciplina de Ciências Naturais, começaram por abordar o tema Ambientes sedimentares, 

Sedimentary environments, através da análise, em laboratório, de diferentes tipos de areias, e estudaram a Teoria da deri-

va dos continentes, Continental drift theory, as Correntes de convecção, convection currents, e a formação de Falhas e 

dobras, folds and faults, desenvolvendo várias atividades práticas e laboratoriais. 



Geography - 7th grade 
 Na disciplina de Geografia, as turmas do 7.º ano abordaram o conteúdo Location of the different elements of the 

Earth’s surface na língua inglesa.  Nesse sentido, estudaram os sub-temas relative and absolute location, aprendendo indic-

ar corretamente as direções a qualquer pessoa, com a ajuda da compass rose e dos seus cardinal and collateral points. 

 Por outro lado, aprenderam também a usar o Global positioning system em contexto real, por forma a interpret-

er esta ajuda via satélite através da inserção das coordenadas de latitude e longitude. 



Chemistry - 7th grade 
 Nas aulas de IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Físico-Químicas, os alunos viajaram pelo Solar system e 

ficaram a conhecer com mais pormenor os planetas principais e outros astros menores como asteroids, comets e meteo-

roids.  

 Pararam no nosso planeta e perceberam como e porque acontecem as diferentes seasons of the year. Houve, 

ainda, tempo para dar um saltinho até à Lua, o nosso satélite natural, e conhecer as suas diferentes fases e perceber o por-

quê de não ocorrerem solar and lunar eclipses todos os meses. 



Science - 8th grade 
 Na disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 8.º ano começaram por explorar um vídeo sobre os subsistemas 

terrestres, Spheres of the Earth, aprofundaram os seus conhecimentos sobre células, The cell, observando-as ao microscó-

pio e desenvolvendo exercícios práticos, tomaram consciência da organização dos ecossistemas, Ecosystems, analisando 

um vídeo temático e contruíram de forma criativa vários biomas em três dimensões, Biomes. 



Geography - 8th grade 
 Nas aulas de Geografia, ao longo deste período, tivemos três aulas articuladas com o projeto IntegratEnglish  

em que abordamos as noções de demographic policies, mais especificamente a promoção do aumento ou decréscimo  da 

global birth rate. 

 Aprendemos ainda mais sobre os migratory movements e tivemos um debate sobre a refugee crisis in Europe 

em que conseguimos compreender melhor as vivências de quem tem de deixar a sua terra natal e deslocar-se para outros 

países. 



Science - 9th grade 
 No 9.º ano, na disciplina de Ciências Naturais, os alunos estudaram os distúrbios alimentares, Anorexia and Buli-

mia, explorando vídeos temáticos e caracterizaram e discutiram em grupo estas problemáticas tão prementes nestas fai-

xas etárias e onde é tão importante haver mais esclarecimento e conhecimento . 



Geography - 9th grade 
 Nas nossas aulas, aprendemos mais sobre o modo de operação dos English fishermen e , o seu quotidiano e os 

seus problemas reais. 

 Relativamente aos Human rights, abordamos os trinta artigos dos direitos humanos e o quão é essencial contin-

uar a lutar por eles. 



Sports 
 Body Mass & Body Fat 

 O que é o índice de massa gorda e de massa corporal? Como fazer a medição? Os nossos alunos aprenderam a 

fazer o cálculo e desenvolveram uma App em conjunto com a disciplina de Inovação Digital. 

 International Day of People With Disabilities – Everybody can play! 

 Para assinalar este dia recebemos alguns alunos da Cercigui e da AIREV que estiveram envolvidos em atividades 

desportivas com os nossos alunos, mostrando que o desporto é das melhores formas de integração. Com a presença dos 

selecionadores nacionais de Andebol adaptado António Costa Pereira (Andebol para pessoas com deficiência cognitiva) e 

Danilo Ferreira (Andebol em cadeira de rodas) e ainda do Mestre Mário Emílio (judo) foi um dia de muito desporto e gran-

des aprendizagens. 



Digital innovation 
 Para o INTEGRATENGLISH, foram desenvolvidas apps utilizando a plataforma APP inventor. Todos os níveis reali-

zaram com programação um jogo, e em parceria com a disciplina de educação física o 7.º Ano desenvolveu uma app que 

efetuava cálculo do IMC e informar o posicionamento em função dos cálculos efetuados. Também em parceria com a disci-

plina de educação física os 8.º e 9.º anos desenvolveram apps que visavam fornecer planos de treino para os principais 

zonas musculares do corpo. O utilizador escolhe qual parte do corpo ele pretende treinar e o nível ou intensidade do trei-

no. O aplicativo fornece um plano de treino, explicando, os exercícios a serem realizados (com suporte de explicação de 

áudio e vídeo), o benefício de cada um e o número de repetições ou tempo. 

 Os objetivos visavam aprender a trabalhar na plataforma APP Inventor, estudar os diferentes blocos de progra-

mação (Inglês), identificar o significado correspondente em português e descobrir sua funcionalidade e aplicação. As eta-

pas do projeto passavam pela elaboração do desenho do projeto, preparação dos conteúdos do aplicativo e desenvolvi-

mento da APP. 



Arts 
 Ao longo do primeiro período, no âmbito do projeto IntegratEnglish, na disciplina de Educação Visual, os alunos 

começaram por abordar o Dia da Alimentação, Healthy Food Day. Durante as aulas, os alunos contactaram com vocabulá-

rio relativo a esta temática e fizeram diversos trabalhos, nomeadamente pinturas em aguarela e marcadores de mesa.  

 De seguida, trabalhou-se a temática do Halloween, inspirando-se no filme “The nightmare before Christmas”, 

elaboraram cartazes em grandes dimensões com a técnica do lápis de cera. Os trabalhos foram utilizados para a decoração 

dos diversos espaços do colégio.  

 Finalmente, os alunos tiveram a oportunidade de dar graças pelas coisas boas das suas vidas, através da elabora-

ção de trabalhos relacionados com o Thanksgiving. A expressão I’m thankful for… foi muito utilizada durante estas aulas. 

Os trabalhos realizados foram utilizados como elementos decorativos do Jantar de Thanksgiving.  



See you in January... 


