Como funciona a Secção
Europeia de Língua Francesa?
1. Reforço semanal da disciplina de
Francês (45 minutos);
2. Integração progressiva do Francês nas
DNL (disciplinas não linguísticas):
Ciências Físico-Químicas e Educação
Visual, para o 7º ano;
3. Presença da Professora de Francês em
45 minutos por semana, de modo
alternado, nas duas DNL, em regime
de colecionação;

Quais as vantagens para os
alunos?
 Dominar melhor uma segunda
língua estrangeira;
 Ter
maior
facilidade
em
aprender uma língua, quando
ela
é
utilizada
noutras
disciplinas (facto comprovado
por
estudos
do
Conselho
Europeu da Educação);
 Abordar de forma diferente e
motivadora a DNL;

4. Desenvolvimento
de
atividades
inovadoras
que
relacionam
os
conteúdos das disciplinas;

 Possibilitar o intercâmbio com
outras escolas portuguesas e
estrangeiras;

5. Diversificação das estratégias de
ensino na aula de reforço de Francês
(DL) e nas de Ciências FísicoQuímicas e Educação Visual (DNL);

 Apresentar maior abertura aos
outros;

6. Lecionação
nacionais.

 Promover a sua autoconfiança;

dos

programas

oficiais

7. Possibilidades
de
Viagens
e
Intercâmbios escolares nacionais e
internacionais;

8. Participação nos
Secções Europeias;

Encontros

9. Preparação para os exames DELF.

das

Projeto SELF1

7º, 8º e 9º Anos
(2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020)

 Desenvolver a capacidade de
relacionamento;
 Aceder, com maior facilidade, a
estudos no estrangeiro;
 Obter certificação específica,
anexa ao diploma de final de
ciclo, com avaliação qualitativa
(MB; B; S)
 Ser uma mais-valia no acesso ao
mundo do trabalho.
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Secção Europeia de Língua Francesa.

Secção Europeia de Língua Francesa da ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO DE ALBUQUERQUE
Tem como finalidades:
O que é a Secção Europeia
 Desenvolver uma competência
de Língua Francesa?
plurilingue e intercultural;
É um projeto conjunto do
Ministério da Educação e dos
Serviços de Cooperação de Ação
Cultural da Embaixada de França,
em
Portugal,
baseado
na
valorização da aprendizagem do
Francês.
Envolve mais de 1 800 000 alunos
em toda a Europa, existindo em
França 14 Secções Europeias de
Língua Portuguesa.
O projeto está implementado em
cerca de 30 escolas em Portugal
(dados de 2016), envolvendo 1394
alunos, sendo a Escola Secundária
Afonso de Albuquerque a única
existente no Distrito da Guarda.

 Fomentar a abertura cultural e a
emergência de uma consciência
de cidadania;
 Incentivar a uma reflexão aprofundada sobre a relevância da
cooperação entre povos, línguas
e culturas para a construção dos
saberes;
 Contribuir para a criação de
condições que possam assegurar
a futura mobilidade dos alunos;
 Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, criando oportunidades para a aquisição de competências e de
aprendizagens significativas que
permitam fazer a ponte entre a
experiência e o saber;
 Desenvolver as competências
cognitivas dos alunos, nomeadamente os conhecimentos de
ordem metodológica e científica;
 Promover o ensino/aprendizagem
da língua francesa, conferindo a
este processo uma nova dinâmica,
geradora de novos desafios.

Porquê uma Secção Europeia?
É necessário formar nos jovens a
consciência
da
importância
do
Plurilinguismo
(saber
línguas
estrangeiras, no mínimo de duas) e da
diversidade cultural (abertura aos
outros).
A mobilidade escolar e profissional é uma
realidade cada vez mais presente.

Porquê uma Secção Europeia de
Língua Francesa?
- O Francês é falado por mais de 220 milhões
de pessoas, nos 5 continentes;
- 80 países identificam-se como pertencentes
ao mundo francófono (54 países membros da
OIF2, aos quais se juntam outros 26 com o
estatuto de observador ou de associado).
- É língua oficial da UE, da ONU,… e de
vários organismos internacionais.
- É uma língua internacional de cultura,
mormente a nível literário e artístico.
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Organisation International de la Francophonie :
http://www.francophonie.org/Bem-vindo-ao-siteoficial-da.html

