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Newsletter n.º 19
“Exposição Digital das Línguas”
Dia Europeu das Línguas, 26 de setembro/2020
Projeto EPAS
“Foi instituído o Dia Europeu das Línguas (DEL), que se celebra todos os anos no dia 26 de
setembro. As competências linguísticas são essenciais para garantir a equidade e a integração. Na
atual conjuntura de crescente mobilidade, globalização da economia e tendências económicas em
constante mudança, é mais óbvia do que nunca a necessidade de aprender línguas e desenvolver
uma competência plurilingue e intercultural” in.site da DGAE (https://www.dge.mec.pt/dia-europeudas-linguas) 26.09.2020.

O Departamento das Línguas Estrangeiras do Agrupamento de Escola de Albufeira – Poente
aceitou o desafio lançado pela Coordenadora, Emília Oliveira, do Projeto eTwinning –
EPAS, (European Parliament Ambassador Schools) e todos os níveis / grupos colaboraram
de forma ativa através das diferentes atividades.
1º Ciclo:
Os alunos dos 3º e 4º anos que frequentam Inglês nas escolas primárias desenharam
símbolos ligados à cultura e língua inglesas com objetivo de decorarem os seus cadernos.
Que lindos que ficaram.
Turma ABF4

Turma ABF5

2º Ciclo: Os alunos dos 5º e 6º anos pesquisaram os “idioms”- frases/chavões - em Inglês e o
resultado foi este

3º Ciclo: Os alunos dos 7º, 8º e 9º anos, para além de elaborarem textos de opinião sobre a
importância de aprender Inglês, Francês ou outra língua, preparam no âmbito da disciplina de Inglês
alguns ficheiros áudio sobre a temática em questão.

Pourquoi apprendre le Français est-il important?
C’est important pour parler à des personnes d’autres cultures et nationalités.
Alexandre Zamanifary, 9 º A
Apprendre le français est essentiel, principalement parce que c'est une langue
internationale et parce que dans notre région, l'Algarve, parler français fait de plus en plus
partie de la vie quotidienne.
Duarte Cabrita, 9 º B
Il est très important d'apprendre d'autres langues car elles permettent la communication
avec d'autres nationalités. En particulier la langue française, car il y a une grande
communauté portugaise émigrée en France. Principalement parce que nous vivons en
Algarve et que 90% des entreprises sont directement et indirectement liées au tourisme,
c'est un outil essentiel.
Mara Monteiro, 8 º D

As opiniões de alguns alunos em Inglês da Escola Básica da Guia:
I think learning English is important because I like to listen to music and understand the
lyrics. It will also give me more career opportunities!
Carolina António, 9BG
I think learning English is very important because it is a useful language. We can go
anywhere and communicate with people from other places. And that’s awesome!
Sara Ferreira,
8BG
Learning English gives me the opportunity to meet people around the world and even
take part in a youth exchange!
Camila Martins, 8BG

As opiniões de alguns alunos em Inglês da Escola Básica Dom Martim
Fernandes:
English is important and everyone should learn it because in any place, any town or any
country there is always someone who speaks English.
Afonso Bento 9 º A
“In my opinion English is an important subject at school because it is a universal
language
spoken all over the world. In our region it is very essential to know this language
because we live basically from tourism. English is important too, in the degrees and
specialization courses because some of them are given in English.”
Beatriz Padinha 9 º B
The English language is very important in my life as I can have different jobs and speak
with several people from other countries.
Alexandre Buzduha 9 º D

Escola Secundária

Os alunos do ensino secundário regular e profissional pesquisaram “tongue-twisters” - trava-línguas
em várias línguas (Português, Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Ucraniano, Holandês) e treinaramnos e gravaram-nos em áudio e/ou vídeo. Esses áudios/vídeos estão alojados na página da escola:
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