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1. Introdução 

O Plano de Desenvolvimento Europeu do Agrupamento de Escolas Sá de Miranda (AESM), 

ancorado no Projeto Educativo, assume como essencial a promoção de uma educação 

multicultural e multilinguística. Os projetos europeus que têm sido implementados nos últimos 

anos – Erasmus + e eTwinning – têm contribuído de forma importante para esse intento. 

É neste enquadramento e no sentido de promover a aprendizagem em línguas estrangeiras, 

centrando o processo de aprendizagem no aluno, que se pretende continuar a pôr em prática, no 

ano letivo de 2021/2022, a Aprendizagem Integrada de Conteúdos e de Língua (AICL / CLIL - 

Content and Language Integrated Learning), numa turma de 5º ano na Escola Básica de Palmeira 

(EBP) e numa turma de 7.º ano de escolaridade na Escola Sá de Miranda (ESM). Pretende-se ainda 

dar continuidade às turmas já existentes e que correspondem ao 6º, 8º e 9º ano de escolaridade. 

Estas turmas contarão com o ensino de diferentes conteúdos disciplinares recorrendo a uma 

língua estrangeira (Inglês), utilizando a metodologia CLIL. 

2. Contextualização 

O Agrupamento de Escolas Sá de Miranda (AESM) tem promovido, desde 2007, a dinamização de 

projetos europeus que visam concretizar a dimensão europeia da educação e que se traduziu na 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE), aprovado pelo Conselho Pedagógico em 

17 de janeiro de 2019. 

No PDE são apresentadas diversas propostas para que o AESM possa oferecer um ensino 

diferenciador, de qualidade e que vá ao encontro das reais necessidades da sociedade, 

perspetivando uma visão mais alargada dos sentidos da educação no século XXI, proposta pela 

estratégia Europa 2020. Neste sentido, assume-se como essencial a promoção de uma educação 

multicultural e multilinguística, para o que os projetos europeus – Erasmus + e eTwinning – têm 

contribuído de forma importante, assim como o projeto CLIL que decorreu no passado ano letivo, 

envolvendo uma turma de 5.º ano na EBP, uma turma de sétimo ano de escolaridade e outra do 

oitavo ano de escolaridade na ESM. No sentido de continuar a caminhada de internacionalização 

do AESM pretende-se promover uma aprendizagem mais consolidada das línguas estrangeiras, 

procurando-se colocar em prática, a lecionação de disciplinas de diferentes conteúdos em língua 

inglesa, ou seja, a implementação de uma metodologia CLIL que certamente contribuirá para um 

maior domínio por parte da comunidade escolar de línguas estrangeiras, assim como a um 

aumento da autonomia e trabalho colaborativo, entre outros objetivos. 

O CLIL (Content and Language Integrated Learning) corresponde à Aprendizagem Integrada de 

Conteúdos e de Língua, ou seja, compreende o ensino de diferentes conteúdos disciplinares e de 

língua estrangeira, recorrendo a esta também para a comunicação e lecionação, que no caso do 

projeto que agora se apresenta, será a língua inglesa. Através da metodologia CLIL pretende-se 

promover nos jovens o gosto pela aprendizagem dos conteúdos curriculares das diferentes 

disciplinas através do uso de uma língua estrangeira. Desta forma pretende-se, simultaneamente, 
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aumentar a proficiência em língua inglesa e dos diferentes conteúdos explorados através da 

utilização dessa mesma língua. 

De acordo com os pressupostos apresentados por Margarida Coelho (2013) num trabalho sobre 

esta temática, o CLIL implica uma abordagem integrada que leve em atenção o conteúdo, a 

comunicação, a cognição e a cultura pelo que “…não é simplesmente a partilha de conteúdos 

através de uma língua estrangeira, o desenvolvimento de competências cognitivas numa segunda 

língua. Um curso organizado numa abordagem CLIL deve ajudar os alunos a alargar as suas 

competências linguísticas e conhecimentos do conteúdo específico, deve proporcionar 

actividades comunicativas relevantes e cognitivamente motivadoras, deve inter-relacionar 

aprendizagem com uma percepção cultural alargada da área de estudo. Desenvolvimento 

linguístico e desenvolvimento cognitivo caminham a par e os alunos ‘aprendem a utilizar a língua 

devidamente, ao mesmo tempo que usam a língua para aprender devidamente’. (Do Coyle, 

2006:6)” (Coelho, 2013:8)1 

A informação disponibilizada na Web sobre experiências CLIL em Portugal, no ensino não 

superior, é reduzida. Ainda assim, o Relatório Final do estudo de avaliação externa sobre a 

eficácia da implementação do Projeto Ensino Bilingue Precoce (EBP), no 1.º ciclo do ensino básico, 

em Portugal2, colocado em prática a partir do ano letivo de 2010/2011, através de uma parceria 

entre o British Council e o Ministério da Educação, apresenta as virtualidades e os 

constrangimentos da utilização da língua inglesa no ensino de conteúdos de outras disciplinas. 

Trata-se de um documento muito importante e que contém algumas linhas norteadoras para o 

projeto que se apresenta para o AESM, bem como recomendações e exemplos de instrumentos 

de análise e avaliação que, por terem sido validadas, poderão vir a ser extremamente úteis.  

Nesse estudo os resultados apontam para altos níveis de motivação para o ensino bilíngue no 1.º 

ciclo dos diversos atores socioeducativos. Foram assinalados como vantajosos, para todos os 

atores, os seguintes aspetos: Promoção da articulação/trabalho colaborativo entre professores, 

empenho dos professores e da direção, sensibilização/interesse por outras culturas e línguas, 

aprendizagem da língua inglesa, motivação para a aprendizagem. Foram, ainda, evidenciados 

como vantajosos: o incremento das capacidades cognitivas dos alunos, o fomento da 

capacidade/ritmo de trabalho dos alunos, a melhoria da gestão comportamental em sala de aula, 

a adoção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem (2014:31). Já relativamente aos 

constrangimentos são apontados alguns problemas relacionados com a dificuldade de 

aprofundamento dos conteúdos das disciplinas envolvidas, aspetos que, obviamente, terão de ser 

acautelados. 

 As aulas CLIL adotam diferentes tipos de estratégias como por exemplo aprendizagem baseada 

em projetos e tarefas, atividades em pares e em grupo, aprendizagem e avaliação entre pares, 

debates e atividades de laboratório, simulação e imersivas. a integração de ferramentas web, 

apps, multimédia, redes sociais e outros recursos digitais que podem aumentar a motivação dos 

                                                           
1
 Coelho, M. (2013). Uma outra maneira de aprender uma língua estrangeira: a Aprendizagem Integrada de Conteúdos e de Língua 

(AICL / CLIL - Content and Language Integrated Learning). In III Seminário de I&DT, organizado pelo C3i – Centro Interdisciplinar de 
Investigação e Inovação do Instituto Politécnico de Portalegre. Consultado em 22/07/2016. Disponível no URL https://goo.gl/qTgJF4 
2
 Almeida, M. (Coord). (2014). ESTUDO DE AVALIAÇÃO SOBRE A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ENSINO BILINGUE PRECOCE, RELATÓRIO 

FINAL. Consultado em 22/07/2016. Disponível no URL http://goo.gl/KqNo6s 

https://goo.gl/qTgJF4
http://goo.gl/KqNo6s
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alunos, mas também contribuir para melhores resultados na aprendizagem de línguas e 

conteúdos.  

Há muitas ferramentas online para aulas CLIL: repositórios (ex: Khan Academy, TED Talks, Tes); 

bases de dados de aulas CLIL (ex: CLILstore, TigTag CLIL); ferramentas web orientadas para o 

mapeamento mental (ex: Instagrok, Snappy Words); ferramentas para o planeamento (ex: 

Learning Designer); e ferramentas para avaliação (ex: Rubistar). 

Através do projeto Erasmus+  KA1 Changing Educational Practices Towards a better Future, o 

Agrupamento Sá de Miranda apresentou uma área de formação docente associada ao CLIL 

perspetivando a criação de condições com vista à implementação deste projeto. Até ao momento, 

11 professores realizaram formação nesta área, tendo a mesma sido reconhecida pelo Conselho 

Científico-Pedagógico de Formação Contínua. Para além deste projeto, o Centro de Formação Sá 

de Miranda tem promovido formação em CLIL nos últimos dois anos. 

É neste contexto, que surge a presente proposta de implementação de uma nova turma CLIL nos 

5º e 7.º anos de escolaridade, de acordo com o delineado nas secções que se seguem. 

 

3. O projeto CLIL no AESM 

3.1. Anos de escolaridade e horizonte temporal 

Este projeto resulta de uma reflexão cuidadosa tendo por base os objetivos que se pretendem 

atingir e com os recursos humanos existentes no momento para o desenvolvimento de um 

projeto desta natureza que necessita de docentes, por um lado, com proficiência para lecionarem 

em língua inglesa e, por outro, com formação, ou disponibilidade para a adquirirem, em 

metodologia CLIL. 

Assim sendo, pretende-se iniciar no ano letivo de 2021/2022 a metodologia CLIL com uma turma 

de 5º ano de escolaridade da escola Básica de Palmeira e outra de 7º ano na escola Sá de 

Miranda. Para o Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, o horizonte temporal a considerar será: 

● 2021/2022 – 1 turma de 5º ano e 1 turma de 6º ano (continuidade) na Escola Básica de 

Palmeira; 1 turma de 7º ano e 2 turmas de continuidade ( 8.º e 9º anos)  na Escola Sá de 

Miranda; 

● 2022/2023 –2º ciclo na Escola Básica de  Palmeira com uma turma CLIL em cada ano de 

escolaridade; 3º ciclo na Escola Secundária Sá de Miranda com uma turma CLIL em cada 

ano; no 1º ciclo, em pelo menos duas turmas, com Language showers: são atividades 

direcionadas para alunos entre os seis e dez anos de idade, com a duração de cerca de 30 

minutos a uma hora diários em que os alunos são expostos à língua através da utilização 

de bastantes recursos visuais, palpáveis, manuseando-os, recorrendo ainda a jogos e 

canções. A língua Inglesa é utilizada em rotinas, com bastantes repetições para que os 

alunos se sintam seguros aumentando assim o potencial de aprendizagem. 
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Este tipo de atividade tem como objetivos, aumentar a consciência da existência de 

línguas diferentes, desenvolvendo uma atitude positiva para com a sua aprendizagem. 

3.2. Operacionalização 

Colocar em prática um projeto desta natureza necessita que se estabeleça o leque de disciplinas a 

envolver, a forma de articular os conteúdos das mesmas para que os alunos procurando um 

equilíbrio entre as horas lecionadas em língua inglesa e as lecionadas em língua materna. 

Assim, estarão envolvidas um mínimo de cinco disciplinas em que serão lecionados 2 a 3 

conteúdos/temas por disciplina e por ano em língua inglesa o que significará cerca de 12 a 15 

conteúdos/temas por ano. 

Pretende-se que os alunos realizem aprendizagens entre 6 a 9 tempos de 50 minutos semanais 

em língua inglesa (inclui-se a disciplina de Inglês), correspondendo a 15 a 25% do seu horário 

semanal. A distribuição dos conteúdos será feita num esquema semelhante ao seguinte: 

1º bloco (por ex., setembro e outubro) – Ing (3T) + Hist.(3T) durante duas semanas ou o tempo 

necessário para a aprendizagem do conteúdo em causa; 

2º bloco (por ex., outubro e novembro) – Ing (3T) + Ed. Fís (3T) durante duas semanas ou o tempo 

necessário para a aprendizagem do conteúdo em causa; 

3º bloco (por ex., novembro e dezembro) – Ing (3T) + Ed. Vis (2T); 4.º bloco (por ex., janeiro e 

fevereiro) – Ing (3T) + Geo. (3T); durante duas semanas ou o tempo necessário para a 

aprendizagem do conteúdo em causa; 

5.º bloco (por ex., fevereiro e março) – Ing (3T) + C. Nat. (3T) + TIC (2T); durante duas semanas ou 

o tempo necessário para a aprendizagem do conteúdo em causa; 

Após o 5.º bloco, repete-se a sequência (T – corresponde a tempos letivos de 50 minutos) 

procurando aumentar-se o número de disciplinas envolvidas em função da avaliação que vier a 

ser efetuada sobre o desenvolvimento do projeto. 

6.º Bloco – (por ex., março e abril) Ing (3T) + His(3T)+ Ed. Fís(3T) 

7.º Bloco – (por ex., abril e maio) Ing (3T) + Geog(3T) + Ed. Visual (2T) 8.º Bloco – (por ex., maio e 

junho) – Ing (3T) + C. Nat (3T)+ TIC (2T) 

Os professores do conselho de turma diretamente envolvidos no processo CLIL serão os docentes 

das respetivas disciplinas. 

No início do ano letivo, em reunião com todos os docentes do Conselho de turma é elaborado um 

cronograma das aulas CLIL, que será partilhado com os docentes, alunos e encarregados de 

educação. 

A operacionalização de todo o projeto terá por base as seguintes etapas para 2021/2022: 

− Seleção das turmas de 5º e 7.º anos onde será desenvolvida a metodologia CLIL. Deverá 

congregar um conjunto de alunos com um nível de Inglês homogéneo e adequado ao 

nível que irão frequentar, motivados para um projeto desta natureza e cujos 
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encarregados de educação manifestem interesse em que os seus educandos integrem o 

projeto. 

− Distribuição da carga horária das disciplinas CLIL acautelando que o contacto com a 

língua inglesa seja distribuído com alguma uniformidade ao longo das semanas. 

− Planificação do processo de ensino e aprendizagem de forma articulada. 

− Reunião com os encarregados de educação para explicação do projeto e envolvimento 

dos mesmos. 

− Monitorização trimestral do processo para, em caso de necessidade, proceder a 

reajustes. 

A avaliação a realizar no final do ano letivo de 2021/2022 servirá para equacionar a continuidade 

e ampliação do projeto, bem como a iniciação do mesmo noutros níveis de ensino.  

3.3. Objetivos e desafios 

A implementação CLIL, para além de permitir a operacionalização de áreas prioritárias do Projeto 

Educativo – cidadania, articulação pedagógica dos currículos, coordenação e planeamento da 

atividade educativa, inovação pedagógica, trabalho colaborativo, permitirá ainda, como já foi 

referido, consolidar a vertente europeia da educação, língua e cultura, ciência e tecnologia – e as 

finalidades apresentadas no PDE tem como objetivos gerais: 

− Proporcionar aos alunos a possibilidade de alcançarem um nível elevado de proficiência 

em língua inglesa, exigido num contexto cada vez mais global; 

− Desenvolver a aprendizagem da língua inglesa de forma integrada; 

− Desenvolver competências de comunicação oral e escrita; 

− Incentivar a aprendizagem de conteúdos diversificados utilizando, tanto a língua 

materna como a língua inglesa, de forma a alargar o leque de pesquisa e, 

consequentemente, de conhecimento; 

− Melhorar os resultados da aprendizagem no seu todo. 

Para alcançar tais desideratos, colocam-se importantes desafios aos órgãos estruturantes do 

Agrupamento bem como aos departamentos curriculares, conselhos de turma, aos professores, 

alunos e encarregados de educação. De entre esses desafios, sobressaem: 

A – Conselho Geral 

− Aprovar a implementação do projeto CLIL no AESM. 

− Pronunciar-se sobre a avaliação/impacto do projeto no AESM. 

− Contribuir para o esclarecimento das entidades municipais, encarregados de educação e 

instituições locais a respeito das virtualidades deste tipo de projeto. 

B – Conselho Pedagógico 

− Aprovar a proposta a submeter ao conselho geral. 

− Aprovar os critérios de avaliação a adotar. 

− Apoiar o desenvolvimento do projeto. 

− Monitorizar trimestralmente e avaliar anualmente a implementação do projeto. 
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− Prever no plano de formação do corpo docente, a formação na metodologia CLIL e no 

desenvolvimento da proficiência em língua inglesa.  

C – Departamentos curriculares 

− Colaborar na planificação a realizar para a(s) turma(s) envolvida(s), bem como na 

elaboração dos critérios de avaliação e construção dos instrumentos de avaliação. 

− Apoiar o trabalho dos professores diretamente envolvidos nesta iniciativa no sentido de 

se poder alargar a equipa nos anos subsequentes. 

− Fomentar a formação de professores na metodologia CLIL e no aumento da proficiência 

em língua inglesa. 

D – Diretora do AESM, ou quem outro elemento da sua equipa que designar 

− Estabelecer a ponte entre professores e encarregados de educação, no sentido de 

explicar as virtualidades de uma turma CLIL. 

− Promover o estabelecimento de protocolos que permitam apoiar, monitorizar e avaliar o 

trabalho realizado no âmbito das turmas envolvidas no CLIL. 

− Apresentar candidaturas aos projetos Erasmus+, que ajudem a melhorar a formação dos 

professores, tanto na metodologia CLIL como no desenvolvimento da língua inglesa, em 

instituições estrangeiras com experiência nestas áreas. 

− Incentivar a formação dos professores nas áreas abrangidas pelo projeto. 

− Proporcionar condições que favoreçam a implementação da metodologia CLIL, 

nomeadamente, através da previsão, no horário dos professores envolvidos, de tempos 

de disponibilidade comum para facilitar reuniões com a frequência que for entendida 

como necessária. 

− Atribuir menos um tempo de crédito horário aos professores a lecionar estas turmas, 

uma vez que a metodologia CLIL implica um aumento de trabalho na pesquisa, 

tratamento e criação de materiais específicos. 

E – Professores do conselho de turma CLIL 

− Planificar de forma articulada os conteúdos com a sua lecionação em língua inglesa. 

− Desenhar estratégias centradas no aluno e que motivem a aprendizagem. 

− Construir colaborativamente materiais para utilizar num processo CLIL. 

− Construir instrumentos de avaliação que se adequem à utilização da metodologia CLIL. 

− Promover a interdisciplinaridade através do desenvolvimento de atividades que 

envolvam conteúdos das diferentes disciplinas/Inglês. 

− Avaliar frequentemente o processo no sentido de poder introduzir reajustes que 

permitam que o sucesso seja alcançado por todos os alunos. 

− Estar disponível para investir na sua própria formação no âmbito das áreas abrangidas 

pelo projeto. 

− Ser capaz de envolver os encarregados de educação neste processo de aprendizagem. 

F – Alunos 

− Compreender a importância de melhorar a sua proficiência em língua inglesa, tanto no 

que respeita à aprendizagem de diversos conteúdos como para o seu futuro enquanto 

profissionais num mundo globalizado. 
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− Empenhar-se na aprendizagem sendo resiliente. 

− Utilizar sempre que possível a língua alvo do projeto. 

− Realizar as tarefas propostas. 

− Procurar esclarecer sempre as suas dúvidas. 

− Alcançar bons resultados escolares. 

G – Encarregados de educação 

− Trabalhar de forma concertada com os professores para que os seus educandos 

alcancem o sucesso. 

− Informar-se regularmente junto do diretor de turma a respeito da evolução do trabalho 

na turma CLIL. 

− Monitorizar o trabalho realizado pelos seus educandos. 

− Participar nas atividades da escola. 

3.4. Avaliação 

A avaliação dos conteúdos ministrados de acordo com a metodologia CLIL poderá ser 

concretizada em língua inglesa. Cada docente da disciplina define os instrumentos de avaliação 

em articulação com os docentes a utilizar o mesmo tipo de metodologia (fichas, posters, kahoot, 

cartazes, exploração de vídeos, entre outros). 

A avaliação formal será concretizada na língua materna, tendo em consideração os critérios 

aprovados em Conselho Pedagógico. 

3.5. Equipa de docentes 

Como já e referido, este projeto surge para dar resposta ao Projeto Educativo do AESM, ao PDE e, 

também com a colocação em prática das aprendizagens desenvolvidas por um grupo de 

professores no âmbito da formação realizada através dos projetos Erasmus + e Centro de 

Formação Sá de Miranda. Surge, como é evidente, da disponibilidade apresentada por um grupo 

de docentes cujo empenho tem de ser potenciado no desígnio de internacionalização da escola, 

da continuidade do aumento da qualidade de ensino e do aumento da oferta educativa. 

Como refere Coelho, “lecionar num modelo CLIL não é simplesmente ‘falar uma língua 

estrangeira’ na aula ou ser capaz de transmitir na [segunda língua] os conteúdos específicos de 

uma Unidade Curricular. A tarefa de integração de conteúdos e de língua exige que o professor 

recorra a estratégias de ensino diferenciadas e obriga-o a trabalhar competências específicas para 

poder desempenhar o melhor possível a sua função.” (2012:10) Neste sentido, é muito 

importante que o conselho de turma seja capaz de desenvolver estratégias colaborativas para que 

o projeto se possa concretizar com sucesso. 
 

O conselho de turma deverá ser constituído por professores que tenham frequentado formação 

no âmbito do projeto Erasmus+ KA1 ou que possuam formação em CLIL ou ainda que possuam o 

domínio de competências de Língua Inglesa equivalente a pelo menos B1 sendo desejável o nível 

B2 de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. 
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Para além dos professores anteriormente elencados, que constituirão o conselho de turma, a 

equipa contará com a colaboração dos docentes que integram o Gabinete de Projetos Europeus. 

No que à coordenação do projeto concerne, e acordo com as recomendações emanadas no 

relatório final do estudo de avaliação externa sobre a eficácia da implementação do Projeto 

Ensino Bilingue Precoce, devem “selecionar-se coordenadores de Projeto que dominem a língua 

inglesa e a respetiva didática”, pelo que a coordenadora deste projeto  deverá, em princípio, ser a 

professora de Inglês, do conselho de turma. 

A docente em questão será assessorada pelos professores do conselho de turma e por outros 

docentes envolvidos no projeto de internacionalização do AESM.      

3.6. Alunos 

Embora a metodologia CLIL seja bastante adequada a diferentes tipos de inteligência e estilos de 

aprendizagem, o domínio da língua alvo poderá ser um problema para alguns alunos. Assim, 

considera-se que os alunos participantes neste projeto deverão: 

● Ter conhecimentos sólidos na língua inglesa de acordo com o nível que irão frequentar; 

● Ter métodos de estudo e trabalho relativamente adequados ao nível de escolaridade que 

irão frequentar; 

● Ter um percurso escolar regular. 

4. Parcerias 

O sucesso deste projeto depende de uma série de fatores, entre eles, o estabelecimento de 

parcerias adequadas, tanto no âmbito da implementação como ao nível de apoio dos professores 

no que respeita à língua inglesa. Desta forma, prevê-se o estabelecimento de uma parceria com a 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) para auxílio no que respeita à formação de 

professores, ao nível da utilização da língua inglesa, e, ainda, na supervisão do projeto CLIL, 

enquanto metodologia de trabalho. 

Considerando a importância da formação de docentes, uma parceria com o Centro de Formação 

de Professores Sá de Miranda é fundamental tendo em a criação de condições que possibilitem a 

certificação docente com o nível de proficiência B2. 

5. Monitorização 

A consolidação e alargamento deste projeto necessitam que se efetue uma monitorização 

adequada. Assim, tentar-se-á que a mesma ocorra trimestralmente (uma por período letivo) e 

que tenha por base a observação de aulas por parte de alguma das entidades parceiras e/ou por 

parte dos elementos que constituem a equipa CLIL e/ou por parte de elementos da Direção do 

AESM. 

A monitorização contará com a análise dos resultados escolares dos alunos envolvidos e poderá 

contar, ainda, com a aplicação de questionários e/ou auscultação de alunos, encarregados de 

educação e professores com vista a avaliar o grau de satisfação e recolher sugestões de melhoria 

de funcionamento do projeto. 
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Da monitorização efetuada deverá ser produzido um relatório sucinto e objetivo que contemple 

os pontos fortes e a melhorar da experiência em causa. 

 

6. Links de interesse 

Uma vez que a formação de professores, neste processo, é essencial, registam-se em seguida 

alguns links de interesse e a leitura dos textos citados ao longo deste projeto: 

− http://www.cambridgeenglishteacher.org/courses/details/18786 

− http://www.cambridgeenglishteacher.org/search/apachesolr_search/clil%20courses?bounda

ry=all 

− http://www.cambridgeenglishteacher.org/courses 

− http://www.schooleducationgateway.eu/ 

− http://ec.europa.eu/languages/index_pt.htm 

− http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Linguas/Ensino_Bilingue/do

cumentos/estudos_caso_dezembro_2014.pdf 

− http://www.dge.mec.pt/estudo-de-avaliacao-do-projeto-ensino-bilingue-precoce-no-1o-ciclo-

do-ensino-basico  

 

 

7. A concluir 

Considera-se que este projeto contribuirá para motivar os alunos para a aprendizagem, tanto das 

línguas estrangeiras como dos restantes conteúdos.  

Pretende-se, assim, contribuir para tornar a escola mais apelativa para os alunos mas, também, 

para promover a aprendizagem de línguas como uma atividade a desenvolver ao longo da vida, 

melhorar a qualidade do seu ensino a todos os níveis e criar um ambiente promotor da 

diversidade linguística, criando comunidades favoráveis às línguas e facilitando a sua 

aprendizagem, permitindo esbater fronteiras como é desígnio da Comissão Europeia. 

Desta forma os alunos do AESM terão acesso à aprendizagem de línguas, sem que haja 

necessidade de um reforço de horas apenas dedicado às línguas, considerando que o CLIL 

proporciona uma exposição às mesmas de forma natural e contextualizada. 

Aposta-se na formação diferenciada dos jovens e no reajuste das metodologias implementadas na 

escola tendo em vista a formação dos alunos para um mundo em constante mudança em que a 

multiculturalidade e a mobilidade são pontos chave. A abordagem CLIL não só se foca em 

competências linguísticas e aprendizagem de uma disciplina como também pode melhorar o 

desenvolvimento de competências transversais: colaboração, criatividade, pensamento crítico, e 

assim por diante.  

http://www.cambridgeenglishteacher.org/courses/details/18786
http://www.cambridgeenglishteacher.org/search/apachesolr_search/clil%20courses?boundary=all
http://www.cambridgeenglishteacher.org/search/apachesolr_search/clil%20courses?boundary=all
http://www.cambridgeenglishteacher.org/courses
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://ec.europa.eu/languages/index_pt.htm
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Linguas/Ensino_Bilingue/documentos/estudos_caso_dezembro_2014.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Linguas/Ensino_Bilingue/documentos/estudos_caso_dezembro_2014.pdf
http://www.dge.mec.pt/estudo-de-avaliacao-do-projeto-ensino-bilingue-precoce-no-1o-ciclo-do-ensino-basico
http://www.dge.mec.pt/estudo-de-avaliacao-do-projeto-ensino-bilingue-precoce-no-1o-ciclo-do-ensino-basico

