Turma de Acolhimento

Objetivos

x Proporcionar aos alunos provenientes do estrangeiro, que vão chegando ao AE ao longo
do ano e sem domínio da língua portuguesa, uma integração mais rápida e facilitadora
do seu sucesso escolar.

Descrição da
Medida

x A medida consiste no apoio aos alunos (1.º, 2.º e 3.º ciclos) que vão chegando ao longo
do ano letivo para integrar as turmas regulares, com enfoque na aprendizagem
acelerada dos fundamentos da língua portuguesa, através de atividades de imersão
linguística desenvolvidas numa “turma de acolhimento”, de forma lúdica e/ou
académica, adequadas à faixa etária e ao nível de ensino de cada um, promotoras do uso
da língua falada e que proporcionem a apreensão das regras básicas da língua escrita
(10h/semana).
x O aluno faz parte de uma turma regular, de onde é retirado só em períodos e nas
disciplinas em que as suas aprendizagens estejam comprometidas devido ao fraco ou
nulo domínio do português, continuando a frequentar as restantes disciplinas,
nomeadamente: língua estrangeira, educação física, educação musical, educação visual,
educação tecnológica ou outra.

Vantagens da
Medida

x O domínio das competências linguísticas é acelerado de forma a uma plena integração
nas turmas curriculares.

Cuidados na
Implementação da
Medida

x A dimensão da “turma de acolhimento” não pode exceder os 10/12 alunos em
simultâneo.
x Cada aluno fica na “turma de acolhimento” um tempo variável, de acordo com as suas
necessidades, mas nunca permanece a tempo inteiro para garantir uma integração
plena.

Resultados
Esperados

x Alunos que já frequentam e que entrem no início do ano letivo ‐ espera‐se um sucesso de
100%;
x Alunos que entrem ao longo do ano após o final do 1º período ‐ espera‐se um sucesso
mínimo de 50% a Português.

Quem implementa
Onde consultar mais
informação

x Agrupamento de Escolas da Damaia
x Site: http://pedro‐orey.ccems.pt/
x Email: pedro.orey@gmail.com

