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Para o ano letivo 2016/17 pretendemos dar continuidade a todas as
atividades já iniciadas pela equipa, e dentro do possível, concretizar novos
projetos.
Os objetivos serão:


Contribuir para o desenvolvimento das competências comunicativas nas
suas diferentes componentes;



Contribuir para o conhecimento da própria realidade cultural do aluno
através do confronto com aspetos da cultura e da civilização de outros
povos;



Desenvolver atitudes positivas perante universos culturais e
sociolinguísticos diversificados;



Criar o gosto pela leitura extensiva em língua estrangeira;



Proporcionar aos alunos técnicas e instrumentos de trabalho que lhes
possibilitem um estudo mais autónomo;



Proporcionar aos alunos um mais fácil acesso e manuseamento de
diferentes suportes de informação e comunicação (livros, revistas, jornais
em língua estrangeira, computador, vídeo, leitor CD e outros materiais);



Reforçar a componente lúdica na aprendizagem das línguas e no contacto
intercultural;



Motivar os alunos para a permanência na escola durante os seus tempos
livres;



Interagir com a comunidade escolar;



Partilhar experiências;



Comunicar, colaborar, desenvolver projetos e partilhar, nomeadamente
com outras escolas da Europa.
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Assim, propomo-nos a:


Apoiar todos os alunos que procurem o Clube de Línguas, quer por
indicação do professor, quer por iniciativa própria;




Apoiar os alunos dos cursos profissionais e Cursos Vocacionais;
Apoiar alunos provenientes de outros países, com sistemas educativo
diferentes;



Promover a comemoração de datas, efemérides, festividades e
pessoas importantes, (escritores, poetas, etc) de países de
língua, espanhola, francesa e inglesa.



Promover exposições relacionadas com as culturas das línguas
estrangeiras referidas.



Atualizar permanentemente o espaço do Clube de Línguas no
Moodlle do Agrupamento.



Divulgar as fotografias das atividades no espaço do Clube de Línguas no
Moodle do Agrupamento.




Promover e colaborar nas atividades do PAA.
Oferecer um curso de conversação em Inglês para os professores
interessados (esta actividade vem na sequência de vários pedidos por
parte de professores de várias áreas disciplinares).



Proporcionar um espaço facilitador a algumas atividades de alunos CEI;



Participar em projetos no âmbito do Etwinning;



Tornar o Clube de Línguas um local centralizador das atividades
realizadas

pelos

docentes

das

áreas

disciplinares

de

línguas

estrangeiras.
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Para que o Clube de Línguas possa ser valorizado e possa levar a cabo
todos estes projetos, seria útil que, além das horas da professora Filomena
Marinho, fossem atribuídas horas suficientes ao longo do período escolar a outros
docentes (nomeadamente os que já costumam estar envolvidos).

P’ A Equipa do Clube de Línguas
Maria Filomena Cerdeira Marinho
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