
ATIVIDADES DINAMIZADAS PELO GRUPO DISCIPLINAR DE ALEMÃO  
2018 /2019 

 
 

DIA DA CULTURA  -Tema: “MAUERN “  (Muros) 
Fevereiro 2019 

(Biblioteca Escola Secundária de Cascais) 

Exposição de fotografias sobre a Queda do Muro de Berlim e a Reunificação; elaboração de um cartaz e de 

pequenas esculturas alusivas ao tema ; visionamento do filme “Goodbye Lenin” 

    PÚBLICO ALVO: Toda a comunidade escolar 

 

REALIZAÇÃO DO EXAME Start Deutsch1-  CERTIFICAÇÃO NÍVEL A1 / A2 

Junho 2019 

 
 

Alguns alunos da turma do 11º ano realizaram este exame no final do ano letivo, obtendo um certificado dos seus 
conhecimentos de alemão ( ao nível da oralidade, da leitura e da escrita) reconhecido internacionalmente. 
A prova foi aplicada por professores do Goethe Institut que se deslocaram á escola para esse efeito. 
 
O Instituto Alemão congratulou os alunos pelos excelentes resultados obtidos neste exame ! 
 

 



MINI - PROJETOS- 11 ºANO 

  

 

DEUTSCH LERNEN MIT VIDEOS- aprender alemão com vídeos 
 

Team learning – 11º/10º ANOS  
Maio 2019 

 
Os alunos do 11º H1/ H2 realizaram pequenas reportagens sobre diferentes temas (“o desporto e os jovens; a minha escola; a 

minha região…) e apresentaram os seus vídeos a uma turma de alemão do 10ºano. 

 Foram os próprios alunos que prepararam a aula, criando várias atividades para os seus colegas de iniciação. Estes tiveram a 

oportunidade de consolidar conteúdos que foram explorados ao longo do ano num novo  contexto  de ensino- aprendizagem.  

Foi uma aula diferente, dinâmica e divertida para todos!  

 

 

PROJETO: DEUTSCH IST SUPER!     -    Alemão para TODOS! 

Biblioteca : E.B. Cascais 

 

Junho 2019 

No final do ano letivo, uma turma 11º Ano  apresentou uma Aula de Iniciação de Alemão aos seus colegas do 9º 

Ano da Escola Básica de Cascais. Foram os próprios alunos que dinamizaram a aula  através de atividades lúdicas e 

de materiais interativos.  

Esta sessão, apresentada na Biblioteca da Escola E.B. de Cascais, foi , como sempre, um sucesso !  
Os alunos convidados aderiram com grande entusiasmo às atividades propostas pelos colegas da Escola 
Secundária. 
 

  



VISITAS DE ESTUDO AO GOETHE INSTITUT 
TURMAS: 10º H1/H2    11º H1/H2 

 
1º e  2º PERÍODOS 

 

PROGRAMA: Aula sobre Língua e Cultura (a tradição da Páscoa e do Natal na Alemanha);  Almoço típico 

                                      

 

      

 

 

 

 

Nas visitas de estudo ao Instituto Alemão de Lisboa, os alunos 

tiveram a oportunidade de participar em aulas de Alemão 

lecionadas por falantes nativos, num ambiente de 

aprendizagem descontraído e motivador. 

Através de atividades lúdicas, alargam-se os seus horizontes 

para diferentes aspetos da cultura alemã: a língua, a 

gastronomia, tradições festivas, entre outros..  


