Secção Europeia de Lingua Francesa

O projecto insere-se no contexto das directivas europeias e, nomeadamente, no plano de
acção para promover a aprendizagem das Línguas e da diversidade linguística da Comissão
Europeia.

Em 2009/2010, no âmbito do Protocolo de Cooperação Educativa, 21 escolas abriram
secções europeias de língua francesa, a nossa escola foi uma das escolas seleccionadas das
muitas que concorreram.

A turma A do 9º ano integra o projecto

Funcionamento da Secção Europeia

- A aprendizagem reforçada da disciplina de Francês (45 min) ao longo do 3º ciclo, cumprindo o program

- A frequência de uma disciplina não linguística (DNL)-Matemática ministrada progressivamente em líng

- 2010/11: cumpre-se o 3º ano do projecto com uma alteração na DNL que passou a ser a disciplina de

A turma do 9ºA integra este projecto e tem desenvolvido e participado em várias
actividades tais como:
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Ano lectivo 2009/2010

Ano lectivo 2010/2011

- Pesquisa sobre países francófonos.

- Produção de cartazes “j’apprends la langue française”

- Produção de um jogo interactivo em ppt

- Participação no projecto “Voyage en régions minières” – Exposição fotográfica que se realizou em Fra

- Introdução de vocabulário elementar relacionado com a disciplina de Matemática

- Utilização de quadro interactivo como suporte à aprendizagem de conceitos Matemáticos extraídos de

- Visita a Hem para estabelecer parceria com escola local (professores responsáveis)

- Vocabulário relacionado com a matéria leccionada na disciplina de Matemática
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- Utilização de quadro interactivo como suporte à aprendizagem de conceitos Matemáticos extraídos de

- Elaboração de logótipo da secção europeia

- Elaboração de um trabalho sobre os direitos da criança em colaboração com área disciplinar não curri

- Realização de um trabalho acerca dos Matemáticos franceses

- Inicio de contactos para estabelecer uma parceria com um liceu francês no âmbito do projecto sobre o
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