
PORQUE A ESCOLA É MUITO MAIS QUE SALA DE AULA… 

Com é habitual todos os anos, o Departamento de Português e Línguas Estrangeiras 

desenvolvem, junto com os alunos das diferentes escolas do agrupamento, diversas atividades. 

Este ano não é diferente. Podem pensar que “os professores não têm mais nada que fazer” ou 

até que “os professores perdem tempo nestas coisas em vez de dar aulas, que é o mais 

importante e é para isso que os contribuintes pagam os seus impostos”. Na verdade, os 

professores têm sempre muito que fazer porque também têm vidas pessoais e familiares, e 

sabemos que “dar aulas” não se deve limitar apenas à sala de aula nem à metodologia 

tradicional de “despejar matéria ou conhecimentos” aos alunos, mas promover e desenvolver 

outro tipo de atividades educativas que contribuem para que o aluno goste mais da escola e se 

identifique com alguns valores formativos estruturantes para serem futuros cidadãos 

responsáveis, letrados e cultos.  

Numa sociedade global e numa educação globalizante, os alunos devem possuir, não só 

conhecimentos e competências específicos mas também transversais e abrangentes. Saber só 

sobre a nossa história, língua e cultura é muito importante, mas sabermos conviver em grupo, 

acatar instruções e ordens, respeitar hierarquias e o que é diferente (seja a nível pessoal ou 

sociocultural) e possuir uma boa cultura geral, será sempre uma mais-valia para a sua 

formação.  

Deste modo, os professores do nosso agrupamento e em específico do Departamento de 

Português e Línguas Estrangeira, realizaram no 1º período deste ano letivo algumas atividades, 

sendo que algumas terão continuidade ao longo deste ano letivo, que é o caso da atividade 

“Aniversários: pretexto para comunicar” (realizado pelo professor António Meleiro com as 

suas turmas), a dinamização da Rádio Escolar na Escola Básica Deu-la-Deu Martins (da 

responsabilidade da professora Rosa Douteiro) e o Jornal Escolar de todo o agrupamento no 

qual podem participar com artigos alunos, pais, encarregados de educação, funcionários do 

agrupamento e professores (coordenado pela Professora Nazaré Dias). Outras atividades em 

que este departamento colaborou e colabora diretamente são algumas dinamizadas pela 

Biblioteca Escola e Centro de Recursos do Agrupamento: Semana da Leitura, Concursos 

Literários, Exposições Temáticas, etc.  

Fica, então, aqui o registo das atividades dinamizadas pelos professores deste departamento 

no 1º período e cujo balanço final realizado foi de muito positivo. Um bem-haja a todos que 

colaboraram e fizeram com que estas atividades fossem possíveis. 

Setembro: Na sexta-feira, dia 25 de setembro realizaram-se diversas atividades de divulgação 

nas diferentes escolas, junto dos alunos do 3º ciclo e 

secundário, comemorativas do “Dia Europeu da Línguas” 

(DEL). O ano de 2001 foi declarado o Ano Europeu das 

Línguas e instituiu-se a sua celebração no dia 26 de 

setembro de cada ano. O objetivo é celebrar a diversidade 

linguística como uma riqueza do património comum da 

Europa a preservar e, graças à facilidade de mobilidade humana entre países europeus hoje 

em dia, o multilinguismo e plurilinguismo é uma realidade patente que exige a aprendizagem 



de línguas para facilitar a comunicação entre povos. Deste modo, sermos capazes de 

comunicar com os outros é uma forma de garantir a equidade e a integração social e na 

conjuntura atual de fluxos migratórios, saber outras línguas e desenvolver uma competência 

plurilingue e intercultural é uma necessidade óbvia. Foi neste sentido que os professores de 

Inglês, Espanhol e Francês desenvolveram diversas atividades informativas (projeção de 

apresentações multimédia, jogos de pronúncia, leitura e compreensão de documentos, etc.) 

junto dos alunos para se consciencializarem da importância de aprender línguas estrangeiras e 

porque “aprender não ocupa lugar”. 

Outubro: Na segunda-feira, dia 12 de outubro, as professoras de espanhol promoveram junto 

das suas turmas do 3º ciclo, atividades dedicadas à língua e cultura espanholas, dedicadas à 

“Hispanidad”. Foi-lhe mostrado um vídeo sobre a chegada de Cristobol Colón às Américas e 

depois realizaram uma ficha  sobre a curta metragem, tendo sido tudo muito cultural e 

pedagogicamente proveitoso. 

Na última semana também se foram fazendo algumas atividades de Halloween (“Dia das 

Bruxas”), tradição anglo-saxónica que tem vindo a introduzir-se pela Europa e resto do mundo 

e que se explica aos alunos das origens à atualidade. Esta atividade realizou-se em todos os 

ciclos do agrupamento de escolas e há sempre uma grande adesão por parte dos alunos, visto 

se apelar à criatividade e disfarce. Em algumas escolas realizaram-se concursos, tendo sido os 

prémios os tradicionais doces, chocolates, gomas e rebuçados, dando origem à frase “doces ou 

travessuras”. Aliada a criatividade realizaram-se momentos de diversão e música, tendo a 

rádio escolar na Escola Básica Deu-la-Deu Martins organizado uma festa de máscaras/disfarces 

na sexta-feira, dia 30 de outubro (apesar de se celebrar a festa a 31). Nas escolas com 2º e 3º 

ciclos, serviu-se uma ementa especial de “Halloween” nessa mesma sexta-feira e que todos 

gostaram e acharam original devido aos nomes dados aos pratos e sobremesa docinha. 

 

PUMPKIN SOUP 

AND POISONOUS 

MUSHROOMS

Creme de abóbora 

com cogumelos

HAIR AND WITCH 'S EYES 

WITH BLOOD AND ZOMBIE 

MEAT  

Esparguete com bacon e 

molho de tomate, hamburgers 

e azeitonas pretas laminadas

HALLOWEEN 

TREAT
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Algumas fotos da Festa de Halloween em Tangil 

 

 

 

 

 

 

 



Dezembro: Os alunos do 2º e 3º ciclos das diferentes escolas do agrupamento elaboraram 

mensagens de Natal e decorações natalícias que expuseram e decoraram os espaços principais 

e algumas salas de aula das escolas. As mensagens de Natal foram feitas em colaboração entre 

os professores de Português do 2º ciclo e os professores de Educação Visual e de Educação 

Tecnológica do agrupamento, que elaboraram marcadores de livros e fizeram, igualmente, 

árvores de Natal em espiral com as mesmas. Algumas decorações e postais tinham mensagens 

nas línguas estrangeiras para sinalizarem a universalidade e espirito natalício que a quadra 

propunha, e de uma forma simples e criativa conseguiu-se que os alunos se expressassem de 

forma individual e artística, promovendo saberes e competências, não só de escrita, mas 

também sociocultural. No último dia de aulas, realizou-se uma festa de Natal na Escola Básica 

Deu-la-Deu-Martins com muita animação, dinamizada pela equipa da Rádio Escolar 

(maioritariamente alunos e orientados por alguns professores), na qual aproveitaram para 

fazerem a entrega dos prémios do corta-mato escolar. 

Neste momento já estamos em pleno 2º período, e tal como no 1º, já se realizaram algumas 

atividades e muitas outras que estão para vir. Se ficaram curiosos, então esperem pela 

próxima notícia com mais novidades e relatos! Se quiserem ainda saber mais sobre outras 

atividades desenvolvidas no 1º período e ver mais fotografias procuram nas diferentes notícias 

do portal da escola. Vale a pena!  

Prof. Elizabeth Teixeira (coordenadora de departmento) 


