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DESCRIÇÃO 
 

O programa Eco-English proporciona às crianças o contacto com uma Língua não materna, através 

de uma abordagem comunicativa lúdica adequada à idade, promovendo o gosto e a curiosidade pela 

nova Língua. 

 

Tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto pela Língua Inglesa, contribuindo para o 

desenvolvimento integral e equilibrado das capacidades cognitivas, culturais e linguísticas da criança. 

 

Seguindo as orientações programáticas emanadas pelo Ministério da Educação, este programa 

privilegia a introdução da aprendizagem da Língua Inglesa, reconhecendo a importância da mesma: 

(1) enquanto língua de comunicação internacional por excelência e instrumento das novas 

tecnologias de informação; (2) pelo seu carácter essencial para a construção de uma consciência 

plurilingue e pluricultural, conforme o Quadro Europeu Comum de Referência enuncia; (3) pelos 

benefícios que o desenvolvimento precoce de uma competência comunicativa numa língua universal 

como o Inglês necessariamente implica, no contexto da crescente mobilidade de pessoas no espaço 

da União Europeia;  (4) pelo seu contributo, tido por fundamental, para a construção da cidadania. 

 

As atividades, de cariz marcadamente lúdico e interativo, apoiadas na sustentabilidade e ecologia, 

visam dotar as crianças de ferramentas linguísticas que lhes permitirão uma aprendizagem futura 

muito mais eficiente e aprofundada através da promoção de atividades de enriquecimento curricular. 
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OBJETIVOS  
 

O programa Eco-English visa desenvolver atividades relacionadas com: 

 

 Potenciar o desenvolvimento de uma relação positiva com a aprendizagem da língua; 

 Promover a educação para a comunicação, motivando para valores como o respeito pelo outro, 

a ajuda mútua, a solidariedade e a cidadania; 

 Proporcionar experiências de aprendizagem significativas, diversificadas, integradoras e 

socializadoras; 

 Sensibilizar para a diversidade linguística e cultural; 

 Promover o desenvolvimento da consciência da identidade linguística e cultural, através do 

confronto com uma língua estrangeira e a(s) cultura(s) por ela veiculada(s). 

 

 

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER 
 

O programa da AEC de Eco-English visa: 

 

 Atividades de comunicação oral; 

 Atividades de discriminação e imitação de sons, entoações e ritmos em realizações linguísticas 

significativas; 

 Atividades de memorização apoiada em suportes visuais, auditivos e gestuais; 

 Atividades de reprodução de enunciados curtos em situações de comunicação; 

 Debates, assembleias de turma, entrevistas a convidados – envolvimento da comunidade e 

tomada de decisão comum; 

 Elaboração de projetos, planeamento e distribuição de tarefas – trabalho autónomo, individual, 

em pequenos ou grande grupo. 
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