Regimento do Clube de Inglês
Ano letivo 2018/2019

1. Justificação
O mundo em que vivemos e que, como sabemos, está em constante transformação exige a
cada um de nós, professores, o dever de preparar os nossos alunos, como cidadãos ativos e
participativos numa sociedade em processo de globalização, na qual a capacidade
comunicativa em Inglês é, sem dúvida, indispensável e, cada vez mais, fator de integração no
mercado de trabalho. A Língua Inglesa é, indubitavelmente. uma língua global na tecnologia,
na ciência, nos negócios e no lazer. Tendo em conta as metas do Projeto Educativo, tal como o
quadro Europeu de Referência das Línguas, este clube poderá vir a ser uma mais-valia para a
melhoria dos resultados escolares na disciplina.

2. Metas
Este projeto visa com base nas metas do PE:


Melhorar os resultados escolares dos alunos;



Proporcionar a aprendizagem da Língua Estrangeira de uma forma mais lúdica,
descontraída e positiva;



Dar a conhecer outros contextos culturais;



Desenvolver a aprendizagem autónoma dos alunos;



Promover o relacionamento interpessoal numa perspetiva multicultural e europeia;



Promover um bom relacionamento entre pares;

3. Objetivos


Dinamizar atividades diferentes das realizadas em contexto de sala de aula;



Desenvolver atividades que possibilitem uma comunicação mais efetiva da Língua com
predominância da expressão oral;



Incentivar nos alunos o gosto pela aprendizagem da Língua Inglesa;



Alargar conhecimentos sobre a cultura e tradição de países de expressão inglesa;



Desenvolver nos alunos o gosto pela criatividade, autonomia e iniciativa;



Desenvolver nos alunos o gosto pela criação de materiais e participação em projetos
ou atividades individuais e coletivas;

4. Destinatários


Alunos do 2º Ciclo

5. Funcionamento / Frequência


O Clube funcionará de acordo com o horário estabelecido no início do ano letivo 20182019 e será afixado para conhecimento dos alunos.;



O horário de funcionamento deverá coincidir com os tempos em que os alunos não
têm aula;



Cada grupo será constituído no máximo por oito alunos;

6. Atividades a desenvolver


Comemoração de datas importantes da cultura dos países de língua oficial inglesa;



Apoio aos alunos com dificuldades na disciplina de Inglês;



Realização de atividades sugeridas pelos alunos;

7. Recursos humanos/Materiais


Professores de Inglês;



Alunos;



Sala;



Dicionários;



Cartolinas;



Folhas de papel



Computador



Internet

8. Avaliação


Avaliação periódica através de reuniões informais entre os professores do clube

