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Editorial 
 A aprendizagem integrada de conteúdos 

curriculares oferecida através de abordagens de 

ensino bilingue e/ou Content and Language Inte-

grated Learning (CLIL), tem sido desde há largos 

anos recomendada pela Comissão Europeia como 

uma das formas mais eficazes de aprendizagem 

de uma língua estrangeira.   

 Esta metodologia usada com os nossos 

alunos têm-lhes dado a oportunidade de:  

-  usar a língua inglesa que aprendem imediata-

mente em contextos diversificados e reais;   

- beneficiar de uma maior exposição à língua in-

glesa,  

sem aumento da carga horária letiva semanal, o 

que potencia a obtenção de maior proficiência 

comunicativa;   

- desenvolver uma aprendizagem significativa e 

motivadora, face ao desafio que constitui para os 

alunos  

aprender diferentes conteúdos curriculares numa 

língua estrangeira;   

- promover uma aprendizagem inclusiva e inter-

cultural, face ao conhecimento que adquirem da 

língua e cultura do outro, ao longo do seu desen-

volvimento pessoal e do seu percurso educativo 

como cidadãos portugueses e europeus.  

 Atentos a estas recomendações e às mu-

danças que o Perfil de Competências dos Alunos 

do século XXI implicam em todo o processo edu-

cativo, o Projeto IntegratEnglish juntamente 

com o Projeto de Inovação Digital, continuarão 

a ser marcas distintivas do nosso projeto educati-

vo.  

  

Happy New Year and sincere wishes of joy for 

you and your family!   

A diretora pedagógica,  

Isabel Lobo  

IntegratEnglish 



2 year olds 
 Wild animals 

 Ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro as crianças da Sala dos 2 Anos, em conjunto com a equipa 

formada pela Professora Fran, Educadora Cláudia e Assistente Educativa Rosa, nas aulas de IntegratEnglish exploraram o 

conteúdo Wild Animals: monkey, zebra, hipo, giraffe, bear, tiger, lion, snake and crocodile. 

 Através de jogos de memória, manipulação de flashcards, réplicas de animais em 3D, brinquedos, músicas, histó-

rias, jogos de sons de animais e seus movimentos, as crianças tiveram a oportunidade de aumentar a compreensão e o seu 

vocabulário, com vários termos na língua Inglesa, relacionados com os animais e a vida selvagem. 

 De igual modo, as aulas de IntegratEnglish tiveram sempre início com duas canções intituladas Hello Song e 

What’s your name?, que permitiram dar a conhecer ao grupo o nome dos pares e familiarizarem-se com as formas de 

apresentações orais: Greetings. 

 Um outro momento de grande motivação e interesse partilhado por todas as crianças consistia na dramatização 

de diferentes tipos de actions, nomeadamente, walk, jump, run, listen, sit down, stand up, look e sleep. 

 A importância de fazer corresponder vocábulos na segunda língua a imagens/objetos 3D e a ações concretas, nes-

ta faixa etária, assumem particular importância para o bilinguismo natural, que se pretende atingir com as crianças, sem-

pre aliado a um ambiente lúdico e criativo. 

Welcome to the English speaking world!!! 



3 year olds 
 Feelings, Shapes and the Face/Body 

 Ao longo do mês de setembro, no âmbito do IntegratEnglish, os alunos da sala dos 3 anos iniciaram outra aventu-

ra em inglês com a temática dos sentimentos (I’m good, great, wonderful, tired, hungry, angry, happy, sad…), não esque-

cendo as cores e os números até 10. 

 Já em outubro, os alunos aprenderam Autumn colours and Shapes, fazendo imensas atividades para abordar a 

temática. Saboreamos os frutos do outono, descobrimos as suas cores e carimbamos com os frutos. Com as formas geo-

métricas (circle, square, triangle and rectangle), aprendemos músicas, fizemos atividades no exterior (saltar nas formas) e 

representamo-las. 

 Em novembro demos inicio ao nosso Trabalho de Projeto intitulado “À descoberta do Corpo Humano” (The Face 

and Body). As atividades foram diversificadas: aprendemos músicas “Eyes, eyes”,  “One Little Finger”, “Head, Shoulder, 

Knees and Toes”, “This is the Way We Wash our Face”; fizemos jogos (body puzzles); ouvimos histórias (Funny Face, the 

Monster story) e representamos o Corpo Humano. (head, hair, eyes, nose, mouth, teeth, ears, chin, arm, leg, foot, tum-

my, hand..) 

 Em dezembro continuamos a nossa abordagem ao tema do Corpo Humano, mas, como não podia deixar de ser, 

abrilhantamos a sala com o tema do Natal, com atividades e canções em inglês.  



4 & 5 year olds 
 Playing ever after and other adventures 

 Desde setembro, as crianças da sala dos 4 e dos 5 anos tiveram a oportunidade de iniciar um Projeto encantador, 

Playing Ever After, em parceria com três países: Finlândia, Eslovénia e Holanda. Deste modo, as atividades de IntegratEn-

glish foram de encontro ao Projeto, que proporcionou a estes grupos de crianças atividades motivadoras e enriquecedoras 

em termos de conhecimentos gerais e linguagem.  

Iniciamos o Projeto com um concurso, onde cada criança teve a oportunidade de elaborar uma mascote, um 

“monstro” criativo e imaginário. A mascote vencedora, Monster Bolota, levou o grupo de crianças por uma viagem para 

descobrir a Finlândia e os alunos dos outros países envolvidos no projeto. A partir de uma história, as crianças tiveram a 

oportunidade de explorar as florestas e animais com o objetivo de ajudar o Monster Bolota a proteger a Natureza. 

Esta viagem proporcionou várias atividades, tais como: conhecer objetos naturais no exterior do Colégio (acorns, 

sticks, leaves, trees, stones) e aprender sons, movimentos e os nomes dos diferentes animais da floresta/forest animals 

(owl, wolf, reindeer, eagle, rabbit, lynx, fox, bear, moose, bird, mouse, frog, snake, etc). Assistiram a uma peça de teatro 

“Not now Bernard” realizada pelos professores, sobre um rapaz e um monstro. Ouviram e contaram a história sobre 

Monster Bolota (feito com peças de feltro) e participaram numa peça sobre a mascote com máscaras e cenários (castle, 

fire, forest). E não podemos esquecer de referir, outra personagem de uma história, o Gruffalo, que fez parte desta aven-

tura nas florestas. As crianças divertiram-se imenso com este terrível Monster, partipando em diversos jogos e num teatro 

de marionetas (he’s got orange eyes, big claws, big teeth, a green nose, a black tongue, purple prickles on his back, big 

toes, etc). 

Para terminar o nosso ano de 2017, as crianças adquiriram vários vocábulos acerca do tema Natal (snowman, 

star, Christmas tree, Father Christmas, snowflake) e aprenderam uma música Twinkle, Twinkle Little Star, que presentea-

ram os papás na VIII Cantata de Natal do Colégio do Ave. 



4 & 5 year olds 



Sports 
 Projeto “Move4Fun” 

 Já todos devem ter reparado que os corredores do Pré-escolar estão um pouco diferentes! E que os alunos se 

movem aos saltos e pulos em diversos esquemas de exercícios colocados no chão. Pois bem, é o início de um novo projeto, 

o “Move4Fun”, que tem como principais objetivos: desenvolver uma vasta gama de habilidades básicas de movimento 

aumentando a literacia motora dos alunos; possibilitar a prática diária de movimentos locomotores com transferência di-

reta para as atividades da aula de Educação Física; tornar os espaços de corredor em espaços de atividade física e tornar 

momentos de passagem em momentos de envolvimento motor. 

 Num futuro bem próximo, através da descrição dos exercícios na língua inglesa existirá também o objetivo  de 

expor diariamente os alunos a terminologia da língua inglesa relacionada com o corpo e atividade física. 

 I like to move it, move it, you like to move it, move it…..move it.  



Music 
 Music embracing Christmas 

 E fez-se música poliglota na Igreja de S. Francisco.  

 No passado dia 6 de dezembro, o grupo dos 5 anos juntou-se ao aos alunos do 1.º Ciclo e apresentou 

diversas canções em inglês, português e latim. 

 Entoou a célebre canção de Franz Grüber “Silent Night” (Património Imaterial da Humanidade), fez soar 

a canção tradicional inglesa “Twinkle, Twinkle, Little Star” e a premiada obra contemporânea “Angels Carol” 

do britânico John Rutter. 

 Uma semana depois,  a Cantata de Natal apresenta todas as crianças da Creche e Pré-escolar cantando 

com toda a energia “Twinkle, Twinkle, Little Star” entre diversas atividades com a magia do Natal. Momentos 

para lembrar. Momentos de felicidade espontânea. 

 Music embracing children. 



1st grade 
Colour mixing, materials, forests and nature! 

Durante o primeiro período letivo, em articulação com as disciplinas de Estudo do Meio, Expressão e Educação 

Plástica, Expressão e Educação Dramática e Musical, os alunos do 1.º ano de escolaridade exploraram, nas aulas de Inte-

gratEnglish, os conteúdos: colour mixing, natural materials and a materials experiment (Does it float or sink?). 

Os alunos misturaram e descobriram novas cores, realizando trabalhos de exploração e concretização, nomeada-

mente, através do trabalho “Mixing Colours with a Marble Dance”.  

Em articulação com o Projeto “Playing Ever After” explorou-se “The story of Monster Bolota”, a mascote vence-

dora do projeto e, partindo de conteúdos específicos da disciplina de Estudo do Meio, realizaram-se atividades diversifica-

das onde o meio natural exterior foi o contexto privilegiado para recolha de materiais que, posteriormente, foram identifi-

cados e organizados (acorns, sticks, stones, leaves, cork..). 

Realizaram-se, também, atividades experimentais com água, reconhecendo objetos e materiais que flutuam e não 

flutuam (floats or sinks).  

No âmbito da “14.ª Semana da Leitura - Ler é um prazer…” foi possível a integração da língua inglesa, com a explo-

ração da história “Stuck”, de Oliver Jeffers e a partilha de livros de literatura infantil em língua inglesa. 

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

escolaridade, envolvendo, ativamente, os alunos em experiências de aprendizagem que se traduziram em progressos signi-

ficativos no processo de ensino-aprendizagem individual e coletivo.  



2nd grade 
Back to school, a forest adventure and the food wheel 

Os alunos do 2.º ano de escolaridade, do 1.º Ciclo, foram surpreendidos pelo Cody Bird! Na sua mala, trazia fotos 

das férias de todos os alunos- um momento muito divertido, em que cada um teve a oportunidade de partilhar os momen-

tos vivenciados. (On my holiday, I went to…) Com a ajuda do Cody Bird, recordaram ainda numbers, colours and school 

objects. Agora, com os objetos da sala legendados pelos alunos, o inglês está ainda mais presente!  

Cody Bird apresentou o seu novo amigo e nosso guardião das florestas e protetor da natureza: Bolota (mascote do 

projeto Playing Ever After). Sensibilizados com a sua história, os alunos aceitaram o desafio de explorar a floresta (forest) 

e vivenciar tudo através dos cinco sentidos (The Five Senses – see, smell, touch, hear and taste) ao som da canção “I Have 

Five Senses”. Nesta aventura, enriqueceram o vocabulário, identificando alguns elementos da natureza: leaves, acorns, 

trees, birds, soil, sticks, rocks and stones… uma experiência enriquecedora e inesquecível. 

 As preocupações do Bolota não se prendem apenas com os recursos da floresta, mas também com a saúde dos 

alunos. Neste sentido, em contexto sala de aula, construiu-se uma roda dos alimentos (Food Wheel). Com esta atividade, 

os alunos aprenderam a identificar cada grupo (vegetables; fruit; fats and oils; beans; dairy; meat,fish and eggs; grains/

cereals and potatoes) e os respetivos alimentos, não esquecendo que a água está no centro da roda!   



3rd grade 
 Maps, family and Culture 

Ao longo do primeiro período letivo, em articulação com o programa de Estudo do Meio e de Matemática, os alu-

nos do 3.º ano abordaram nas aulas de IntegratEnglish o conteúdo Maps and itineraries. Estes, a partir da audição de indi-

cações em inglês, tinham como objetivo orientar-se com base num mapa. 

Seguidamente, foi abordado o tema Family members e Family ties. Como resultado do que aprenderam, os alu-

nos e suas famílias construíram a sua Family Tree. As criações foram surpreendentes! 

 No Halloween, os alunos não só se vestiram a rigor, como aprenderam vocabulário e uma canção relacionados 

com a temática. 

 Nas aulas de Estudo do Meio, os alunos conheceram melhor o seu passado local… reconheceram símbolos locais, 

bandeiras, brasões; já na aula de IntegratEnglish iniciaram a abordagem à British culture e seus símbolos. 



4th grade 
Bones, patterns and shapes 

Durante o primeiro período letivo, em articulação com as disciplinas de Estudo do Meio, Expressão e Educação 

Plástica, Matemática e Português, os alunos do 4.º ano de escolaridade, nas aulas de IntegratEnglish, desenvolveram vá-

rias experiências de aprendizagem.  

O primeiro tema explorado foi “Human Skeleton”. Através de atividades significativas e diversificadas foi possível 

a exploração do vocabulário e de canções, bem como a realização de trabalhos de Expressão e Educação Plástica - recorte, 

colagem, montagem e legendagem de um esqueleto.  

 De seguida, foi abordado o tema “Patterns and shapes”. Partindo da exploração das formas geométricas e de 

quatro padrões sugeridos – spots, wavy lines, zigzags and stripes - os alunos envolveram-se, de forma criativa, em ativida-

des de construção de padrões, seguindo indicações.  

 Em articulação com a Educação Literária e com a 14.ª Semana da Leitura, os alunos foram surpreendidos com a 

exploração da obra (adaptada) “Selfish Giant” de Oscar Wilde.  

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 
 Run fast, write faster 

 Durante as aulas do primeiro ciclo de Educação Física, entre muitas outras atividades, os alunos realizaram várias 

estafetas em que tinham como tarefa extra escrever palavras em Inglês.  

 Sobre o mote “Rápido a correr e rápido a escrever” os alunos reforçaram assim as aprendizagens de sala de aula.  



Music 
Music Love 

Imagine. 

Imagine um grupo de mais de 100 crianças cantando numa igreja belíssima. 

Imagine-as cantando com vontade e orgulho em frente às suas famílias enternecidas. 

Imagine o fluxo de léxico inglês aprendido e interpretado musicalmente. 

Imagine a quantidade de vezes que cada uma cantou em casa por puro prazer, sensação e proficiência. 

Imagine a música ao serviço do desenvolvimento de outras capacidades, em particular a oralidade inglesa. 

Imagine a arte pela música.  

Imagine o respeito pela música. 

Imagine. 

É verdade. 



5th grade — Science 
 Soil formation, Rocks and minerals, Rock application 

 No âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 5.º ano estudaram os processos de 

formação do solo/Soil formation, identificaram rochas e minerais/Rocks and minerals, estudaram as suas características e 

aplicação quotidiana/Rock application. 



6th grade — Science 
 Digestive system, Respiratory system, Cardiovascular system 

 No âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 6.º ano estudaram o sistema diges-

tivo humano/Digestive system, o sistema respiratório/Respiratory system, e o sistema cardiovascular/Cardiovascular sys-

tem. Finalizando o período, manipularam e dissecaram órgãos destes três sistemas corporais. 



English Culture 
 English culture students kahooting their way through knowledge! 

 Utilizando os conhecimentos adquiridos nas aulas de Cultura Inglesa os nossos alunos fizeram um test your 

knowledge através do Kahoot. Foi muito divertido e entusiasmante e adoramos utilizar esta ferramenta na sala de aula.  

 Foi uma competição renhida e os nossos alunos mostraram que ninguém os bate em conhecimento de aspetos 

culturais de países de língua Inglesa. 

 E agora, fica o desafio para jogarem também em casa através da aplicação Kahoot. 

 Desafiamos agora os pais a jogarem em casa contra os nossos vencedores. Será, com certeza, uma aventura!  

 Foram mostrados, também os seus dotes culinários para o nosso Tea and scones em que os alunos fizeram os 

scones na íntegra seguindo uma receita em Inglês. Ficaram deliciosos. 



Sports 
 Badminton Champions League 

 No último dia de aulas do 1.º período os alunos do 5.º e 6.º anos realizaram um torneio de Badminton que colo-

cou frente e frente os vencedores, masculinos e femininos, dos torneios efetuados entre os alunos da turma. Foi um verda-

deiro momento da Champions League. 

 Durante todo o torneio os alunos utilizaram os termos técnico utilizando a língua Inglesa contextualizando as 

aprendizagens das aulas.  

 Mesmo o público presente foi convidado a utilizar a terminologia Inglesa para se manifestar e apoiar.  

 Life is a sport. Go Play!  



Music 
 Singing along 

 Neste período foram cantadas várias canções em Inglês, acompanhadas com flauta e/ou Instrumentos Orff. A 

adesão dos alunos foi muito boa pois grande parte dos temas já eram do seu conhecimento. Foram cantados/tocados te-

mas de vários géneros, incluindo, como não poderia deixar de ser, temas natalícios. Nota-se um à vontade muito grande 

por parte dos alunos, não havendo diferença em cantar em Inglês ou em português, onde muitos deles até preferem a 

primeira opção. Esta dinâmica será para continuar ao longo do ano onde também serão lecionados alguns conteúdos em 

Inglês. 



Digital innovation 
 Christmas Card 

 No decorrer do primeiro período os alunos do 2°ciclo, com o espírito Natalício em mente, os alunos elaboraram 

um postal de Natal interativo utilizando as ferramentas do Office 365, nomeadamente o software de apresentação - Po-

werPoint. Foram abordados conteúdos como modificação do aspeto da apresentação (Change background), animações 

(Insert Animations) e transições (Insert Transictions) entre diapositivos. Bem como, a modificação e alteração dos tempos 

de cada animação, no painel de animação (Animation Panel). 



Chess 
 Chess competition 

 Ao longo do primeiro período, os alunos do Xadrez do Colégio do Ave, além de terem somado várias alegrias e 

medalhas, fizeram várias worksheets e usaram vocabulário na língua Inglesa numa competição de Xadrez.  

 Parabéns a todos os vencedores!  

 Chess is life! 



7th grade — Science 
 Wegener´s legacy, Continental drift, Convection currents, Folds and faults 

 No âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 7 ano, exploraram os tópicos Wege-

ner´s legacy, Continental drift, e Convection currents. 

 Também estudaram e simularam a formação de dobras e falhas na Terra/folds and faults. 



7th grade — Chemistry 
 Around the world 

 No âmbito do IntegratEnglish, os alunos de 7.º ano trabalharam com o prof. Luís Ferreira, nas aulas de Físico-

química, o tema movimentos de rotação terrestres através de um quizz de grupo em inglês.  

 Os alunos estão de parabéns pelos conhecimentos demonstrados.  



7th grade — Geography 
 Maps and continents 

 Nas aulas de Geografia, por vezes, os conteúdos são dados em Inglês. No primeiro período, já abordamos um te-

ma que permitiu que os alunos classificassem os tipos de mapas também em Inglês. 

 Depois de termos visto um vídeo que nos explicava as diferenças, a professora ajudou-nos a sistematizar a maté-

ria no caderno diário. Assim, os mapas classificam-se quanto à base e quanto ao tema. Quanto à base classificam-se em: 

planisférios, mapas corográficos, mapas topográficos e plantas. Quanto ao tema, podem ser mapas políticos, físicos, demo-

gráficos ou económicos. 

 Esta dinâmica de aula revelou-se extremamente interessante, pois permite que os alunos não só exercitem o vo-

cabulário da disciplina de Inglês, mas também lhes faculta a introdução de vocabulário específico da disciplina de Geogra-

fia. 

 No final realizamos uma ficha de trabalho, também na língua inglesa. 



8th grade — Science 
 Important events along geological time, Spheres of the Earth, The cell, Ecosystems, Biomes 

 No âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 8º ano estudaram os eventos mais 

importantes da História da Terra/Important events along geological time, exploraram os subsistemas terrestres/Spheres 

of the Earth, aprofundaram os seus conhecimentos sobre células/The cell, tomaram consciência da organização dos ecos-

sistemas/Ecosystems, e aplicaram-se na construção biomas 3D/Biomes. 



8th grade — Geography 
 Demographic study 

 Em Geografia estivemos a aprender como se definem e calculam alguns indicadores demográficos, como taxa de 

natalidade, taxa de mortalidade, entre outros.   

 Como consolidação realizamos algumas atividades que a professora projetou. 

 Na última aula, os alunos aprenderam a caracterizar as pirâmides etárias dos países desenvolvidos e em desenvol-

vimento, tendo por base os indicadores apresentados.  

 Assim, podemos verificar que há três tipos de pirâmides etárias: a crescente que é típica dos países menos desen-

volvidos, a estacionária, que poderemos encontrar nos países desenvolvidos e em desenvolvimento e a decrescente, que é 

típica dos países desenvolvidos. 



9th grade — Science 
 Anorexia and Bulimia, Digestive system, Components and functions of blood 

 No âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 9 ano estudaram os distúrbios ali-

mentares/Anorexia and Bulimia, o sistema digestivo humano/Digestive system, e os componentes e funções do sangue/

Components and functions of blood. 



9th grade — Geography 
 Human rights 

 O Dia dos Direitos Humanos é assinalado pela comunidade internacional a 10 de Dezembro para comemorar a 

adoção, por parte da Assembleia das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). 

 Os alunos do nono ano na disciplina de Geografia, com a professora Susana Lobo, dedicaram as aulas da passada 

semana ao estudo desse tema, fazendo diferentes atividades cujo resultado final se encontra exposto na entrada do colé-

gio. 

 Analisaram todos os artigos da DUDH, fizeram a sua tradução para Inglês, ilustraram os diferentes artigos, pesqui-

saram sobre situações de desrespeito, a nível mundial, sobre os direitos do Homem e assinalaram essas situações num 

mapa mundo produzido para o efeito. 

 Realizaram ainda um vídeo de sensibilização para a comunidade educativa sobre a importância do respeito pelos 

Direitos Humanos. 



Sports 
 9th grade students played Cricket 

 Em articulação com a disciplina de IntegratEnglish, a aula de Educação Física dos alunos de 9.º ano foi dedicada 

ao Cricket, desporto com origem em Inglaterra.  

 Nesta aula os alunos ficaram a saber mais sobre este desporto e estiveram em contacto com a língua inglesa.  

 De seguida, chegou a hora de pôr em prática.  

 It was a great game! 



Arts 
 Festivities 

 No âmbito do IntegratEnglish, na disciplina de Educação Visual, os alunos das várias turmas de 2.º e 3.º ciclos, 

trabalharam diferentes temas: Dia da Alimentação, Halloween e Christmas. Os alunos demonstraram grande entusiasmo 

pelas atividades propostas e, ao mesmo tempo, alargaram o seu vocabulário em Inglês. 



See you in January... 


