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Introdução 

 

Em 2020, o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra apresentou uma candidatura a 

financiamento à Ação-chave 1 do Programa Erasmus+, com o título ‘A "CLILAR" juntos, 

articulamos e melhoramos’, candidatura essa que foi aprovada e financiada em 

conformidade. 

Com base no desenho da candidatura e no financiamento concedido, em 2021 e em 2022 foi 

possível concretizar a mobilidade de 36 docentes (dos vários níveis de ensino e dos diferentes 

departamentos curriculares), com o objetivo de realizarem formação no âmbito da 

metodologia CLIL.  

Nos termos da referida candidatura, à instituição candidata (AEPJS) cabe a responsabilidade 

de proceder à divulgação e disseminação da formação recebida pelos participantes, bem 

como garantir que as competências/conhecimentos adquiridos no contexto da formação são 

incorporados nas práticas regulares da instituição. 

Assim sendo, o presente projeto pretende responder a este imperativo, apresentando não só 

uma proposta de divulgação e disseminação da formação realizada, mas também um plano de 

ação para que, no próximo ano letivo, seja possível implementar a metodologia CLIL no 

Agrupamento. 
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Enquadramento 

 

Em termos gerais e muito sintéticos, a metodologia CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) visa o ensino de diferentes disciplinas/áreas disciplinares em língua estrangeira, 

através de atividades de articulação curriculares interdisciplinares. 

A candidatura à Ação-chave 1 teve como um dos principais objetivos capacitar os docentes 

com conhecimentos e competências práticas ao nível da metodologia CLIL, sendo que a sua 

futura implementação se afigurou como uma resposta adequada e eficaz às áreas de 

intervenção prioritárias definidas nos documentos estratégicos do Agrupamento, 

nomeadamente a qualidade das aprendizagens e práticas educativas, assim como a 

articulação organizacional, pedagógica e científica interciclos e multidisciplinar. 

A metodologia CLIL é uma metodologia centrada no aluno, promotora do sucesso, que recorre 

a estratégias e atividades (inter)ativas e significativas. Paralelamente, promove no jovem 

uma atitude positiva de autoconfiança face à aprendizagem, nomeadamente das línguas, 

aumentando a sua motivação escolar. 

Para além disso, é uma metodologia que estimula a consciência cultural e a 

internacionalização, ao mesmo tempo que prepara o jovem tanto para o estudo e para o 

prosseguimento do mesmo a nível superior, como para a vida profissional. 

A metodologia CLIL tem impacto igualmente para o professor. O primeiro impacto decorre da 

aquisição/reforço de conhecimentos e desenvolvimento de competências no âmbito da 

formação dos cursos realizados. Para o docente é igualmente uma oportunidade para o 

desenvolvimento profissional, bem como para o enriquecimento das competências digitais e 

em línguas estrangeiras. 
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Objetivos 

 

A primeira fase do projeto “A CLILAR juntos, articulamos e melhoramos”, que consistiu na 

formação de docentes, teve, entre outros, como principais objetivos: 

 capacitar os docentes com conhecimentos e competências práticas ao nível da 

metodologia CLIL e outros métodos inovadores e criativos, das TIC e da literacia dos 

media; 

 promover o desenvolvimento de competências linguísticas em língua estrangeira para 

utilização em sala de aula; 

A segunda fase do projeto, que consiste na implementação da metodologia CLIL em contexto 

de sala de aula, tem como objetivos: 

 potenciar o trabalho colaborativo e interdisciplinar; 

 promover dinâmicas e práticas educativas inovadoras;  

 promover as práticas de avaliação formativa numa perspetiva interdisciplinar; 

 criar ambientes de aprendizagem de qualidade, motivante e significativo para os 

alunos, reforçando o desenvolvimento das competências digitais; 

 criar oportunidades para os alunos desenvolverem a competência linguística em 

línguas estrangeiras sem um aumento da carga horária semanal das mesmas; 

 contribuir para a implementação de projetos numa perspetiva multilingual, 

multicultural e, consequentemente, de aproximação à dimensão europeia. 
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Operacionalização 

 

O processo de operacionalização da implementação do CLIL deve processar-se a vários níveis. 

Em primeiro lugar, no âmbito da divulgação e disseminação previstas, considerando o número 

de docentes em formação e a diversidade das formações realizadas, é necessário realizar um 

encontro formal / sessão de formação de partilha entre os docentes envolvidos. Pretende-se 

que este encontro / formação ocorra no início do ano letivo e possa ser considerado como 

Ação de Formação de Curta Duração. 

Porém, como importa garantir a sustentabilidade do projeto no tempo e a sua generalização, 

prevê-se realizar uma Oficina de Formação no final do ano para divulgação do trabalho 

realizado e capacitação de outros docentes do Agrupamento em metodologia CLIL. 

Em segundo lugar, é necessário incorporar nas práticas regulares da instituição as 

competências/conhecimentos adquiridos no contexto da formação. Para conseguir esse 

objetivo, é necessário prever a constituição de conselhos de turma, nos diferentes níveis e 

anos de escolaridade, que reúnam simultaneamente mais do que um docente envolvido na 

formação e proporcionar condições para a realização de trabalho colaborativo entre os 

docentes, condição necessária e fundamental para a implementação da metodologia CLIL.  

Em terceiro lugar, é necessário definir a estratégia de implementação a seguir pelos 

conselhos de turma, em termos do número de tempos letivos efetivos em que serão 

lecionados conteúdos de diferentes disciplinas / áreas disciplinares em língua estrangeira. 

Finalmente, a implementação do projeto requer, igualmente, um processo de 

acompanhamento, monitorização e avaliação, que decorrerá ao longo do ano letivo. 

Com base nestes pressupostos, apresenta-se a seguinte proposta para implementação da 

metodologia CLIL no Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra no ano letivo 2022-2023. 

 

A. GESTÃO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

1. 1.º ciclo do ensino básico 

 Implementação do projeto nas turmas das docentes Mónica Campos, Cláudia Teixeira 

e Paula Mendes, num trabalho colaborativo com as docentes de Inglês que 

trabalharem com essas turmas. 

 

2. 2.º ciclo do ensino básico 

Os docentes envolvidos na formação, que lecionam diferentes disciplinas (Português, Inglês, 

Educação Visual e TIC) e que integram a equipa CLIL, foram: Adelaide Moreira, Elisabete 
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Ventura, Eugénia Rocha, Francisco António, José Luís Oliveira, Patrícia Silva, Sónia 

Nunes, Vasco Fernandes. 

 Para implementação do projeto, propõe-se a constituição de dois conselhos de turma 

em cada um dos anos de escolaridade que incluam docentes de, pelo menos, três 

disciplinas. 

 

3. 3.º ciclo do ensino básico 

Os docentes que realizaram formação, e que consequentemente integram a equipa CLIL, que 

se prevê que possam lecionar este nível de ensino são: Ana Glória Correia, Ângela Guedes, 

Hélio Gonçalves, Mónica Valadas, Ana Maricato, Isabel Amaro, Lisa Ferrinho, Amélia Faia, 

Mónica Sobral, Sandra Bolinhas, Susana Monteiro. 

Para além destes docentes, vão também integrar a equipa CLIL, por aceitação das próprias, as 

docentes Rute Gomes, Isabel Guerreiro e Sandra Melo. Estas docentes participarão 

igualmente no encontro inicial referido anteriormente. 

 A nível do 7.º e do 8.º ano, propõe-se a constituição de dois conselhos de turma (um 

na Escola Básica do Esteval e um na escola sede) que integrem, cada um, 2 a 3 

docentes da equipa CLIL. 

 No 9.º ano de escolaridade, propõe-se a constituição de dois conselhos de turma que 

integrem, cada um, 2 a 3 docentes da equipa CLIL. 

 

4. Ensino Secundário (Cursos Científico-Humanísticos) 

Os docentes que realizaram formação, e que consequentemente integram a equipa CLIL, que 

se prevê que possam lecionar este nível de ensino são: Ana Glória Correia, Ana Paula 

Esperto, Isabel Coutinho, Leocádia Guerreiro, Lisa Ferrinho, Maria Clara Santos, Maria de 

Fátima Capelo, Mónica Valadas, Paula Gregório, Sandra Bolinhas, Susana Monteiro. 

 Para cada um dos anos de escolaridade do ensino secundário propõe-se a constituição 

de 1 a 2 conselhos de turma que integrem, cada um, 2 a 3 docentes da equipa CLIL. 

 

5. Ensino Secundário (Cursos Profissionais) 

Os docentes que realizaram formação, e que consequentemente integram a equipa CLIL, que 

se prevê que possam lecionar este nível de ensino são: Amélia Faia, Ana Glória Correia, Zita 

Domingos, Rui Martins. 

 Não sendo possível constituir conselhos de turmas que integrem simultaneamente 2 a 3 

docentes da equipa CLIL, os professores da equipa tentarão implementar o projeto e 

terão o apoio do(a) docente da disciplina de Inglês.  
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 Neste sentido, os docentes de Inglês destas turmas participarão igualmente no 

encontro / formação a realizar no início do ano.  

 

6. Educação Especial 

Frequentaram a formação e, consequentemente, integram a equipa CLIL as seguintes 

docentes: Ana Gago, Isaura Gama, Maria José Galo, Maria Guadalupe Prates. 

 Propõe-se que os alunos apoiados pela equipa de Educação Especial possam estar 

integrados nas turmas com conselhos de turma com equipas CLIL. 

 

B. TEMPOS LETIVOS DEDICADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

Ao longo do ano letivo deverão ser cumpridos um número mínimo de tempos letivos em que 

se procederá à lecionação de conteúdos de diferentes disciplinas / áreas disciplinares em 

língua estrangeira. Esse número deverá ir aumentando progressivamente ao longo do ano. 

Assim, para todos os ciclos e níveis de escolaridade, deverão ser cumpridos os seguintes 

tempos letivos: 

o 1.º período – 5 tempos letivos (mínimo) 

o 2.º período – 8 tempos letivos (mínimo) 

o 3.º período – 8 a 10 tempos letivos (mínimo), de acordo com o término das 

aulas. 

 

C. ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

A Equipa Erasmus+ (Lisa Ferrinho / Leocádia Guerreiro) será responsável pelo processo de 

acompanhamento, monitorização e avaliação da implementação do projeto. 

Pese embora a pertinência da definição de outros indicadores, face ao modo como será 

implementado, os principais indicadores a considerar na avaliação do projeto serão: 

 Grau de satisfação de alunos e professores; 

 Número de conselhos de turma envolvidos; 

 Número de aulas por período letivo dedicadas ao projeto; 

 Número de disciplinas / docentes envolvidos por conselho de turma; 

 Grau de interesse e participação dos alunos; 

 Grau de melhoria das competências em língua estrangeira; 

 Grau de melhoria nos resultados escolares. 
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C. CRÉDITO HORÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 Coordenação Erasmus+ (Lisa Ferrinho / Leocádia Guerreiro): 4 horas de crédito 

semanal para cada uma das docentes. 

 Nos conselhos de turma (5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos) com equipas CLIL: 1 hora de crédito 

semanal para o docente de Língua Estrangeira (Inglês e/ou Espanhol), sempre que a 

respetiva disciplina não esteja contemplada no âmbito do esquema para 2022/2023 da 

Autonomia e Flexibilidade Curricular - Poet@+. 

 Nos conselhos de turma (9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos) com equipas CLIL: 1 hora de 

crédito semanal para o docente de Língua Estrangeira (Inglês e/ou Espanhol). 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo, 21 de julho de 2022 

 

A Equipa Erasmus+ 

 

 

Lisa Ferrinho   Leocádia Guerreiro 


