ClubeClub Clube de Alemão

O Alemão é a língua materna de mais de cem milhões de pessoas. É uma língua para o
conhecimento e uma língua para o crescimento.
Porquê aprender alemão?
Porque …
… é a língua mais falada da Europa;
.… permite estudar e investigar nas prestigiadas universidades alemãs, austríacas
e suíças;
… é uma enorme mais-valia nas relações profissionais;
… existem centenas de empresas alemãs a operar em Portugal;
… a Alemanha, a Áustria e a Suíça são destinos turísticos de excelência;
… milhares de turistas de língua alemã visitam Portugal todos os anos;
… permite ler Goethe, Kafka, Nietzsche e muitos outros no original;
… permite compreender melhor a rica e movimentada história da Alemanha;
… permite ler alguns dos melhores jornais e revistas do mundo;
… é uma das línguas mais utilizadas na Internet;
… abre as portas de uma das mais interessantes cenas culturais da atualidade.

Objetivos gerais:
O Clube de Alemão tem como objetivo principal despertar os alunos para a língua e a
cultura alemã, de uma forma lúdica através de atividades pedagógicas e divertidas,
procurando fomentar uma aprendizagem da língua através de materiais audiovisuais e
de atividades de pares e de pequeno grupo. Esta didatização será feita em estreita
colaboração com o Goethe Institut que fornecerá matérias de apoio através da mala
pedagógica, "Ideenkoffer" em alemão. Este clube permitirá oferecer aos alunos uma
maneira de praticar a língua alemã de uma forma inovadora e lúdica, contactar com a
realidade dos vários países de língua alemã e adquirir conhecimentos básicos que lhe
permitam alargar horizontes linguísticos s e culturais.

Objetivos específicos:
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Desenvolver uma competência linguística e intercultural;
Promover um ensino de aprendizagem da língua alemã, desenvolvendo nos
alunos a curiosidade por outra língua e outras culturas;
Integrar os alunos da escola em projetos inovadores no âmbito da língua
alemã;
Promover a realização de atividades que desenvolvam a compreensão oral
levando o ouvinte a processar mensagens produzidas por um ou mais
interlocutores;
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Promover atividades interativas de interação oral com um ou mais
interlocutores, de modo a construir um património linguístico que permita a
entabulação de conversas básicas, em contexto do dia-a-dia;
Fomentar a abertura cultural e incentivar uma reflexão sobre a relevância da
cooperação entre povos, línguas e culturas para a construção de saberes e
para uma solidariedade planetária;
Contribuir para a criação de condições que possam assegurar a mobilidade dos
alunos num futuro a médio ou longo prazo (participar em programas de
intercâmbio, estudar no estrangeiro, participar em concursos internacionais,
candidatar-se a empregos em países de língua alemã…);
Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, de acordo com o Perfil
do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, numa perspetiva humanista e
global da formação do cidadão do século XXI;
Desenvolver a compreensão oral e escrita;
Promover a interação oral e escrita;
Facilitar a aprendizagem num ambiente descontraído e sem a pressão da
avaliação;
Desenvolver aptidões colaborativas nos alunos;
Promover atividades que fomentem a relação escola-comunidade;
Proporcionar à comunidade escolar um contacto com a língua, a cultura e as
tradições dos países de língua alemã.

Atividades/ Estratégicas
Visionamento de vídeos (documentários, pequenos filmes e bandas
desenhadas) sobre os países de língua alemã;
Utilização de jogos interativos e táteis para desenvolvimento da capacidade de
interação oral;
Pesquisa de canções, trechos musicais famosos, autores, livros, programas de
televisão, filmes, etc… em/de língua alemã;
Audição de canções;
Utilização de recursos multimédia (sites, plataformas, blogues…)
Comemoração de datas representativas da cultura alemã;
Montagem de exposições sobre a língua e cultura alemãs;
Palestras e/ou sessões com falantes nativos;
Participação em espetáculos ou concursos;
Resolução de exercícios lúdicos;
Pequenas dramatizações a partir de textos, vídeos, canções, cenas de filmes ou
pranchas de BD.
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Meios necessários
Um espaço para as sessões semanais do clube;
Meios informáticos: computador, videoprojector, ligação à Internet;
Um plafond para impressão de documentos;
Materiais de papelaria para a construção de materiais (cartolinas,
marcadores, cola, tesouras, canetas de feltro, …)
Autorização para convidar entidades para participarem nas sessões
(EEou alunos de língua alemã, representantes do Goethe Institut ou
outros eventuais convidados)

Público-alvo
Alunos do 2º e 3º Ciclo que queiram iniciar e/ou enriquecer a aprendizagem da
língua alemã.
Os alunos poderão frequentar o clube por iniciativa própria, tendo em conta o seu
horário e mediante inscrição prévia, com a devida autorização dos seus Encarregados
de Educação.

Dinamizadores
O clube será dinamizado por professoras de alemão, em colaboração com
Encarregados de Educação e com o Goethe Institut, que fornecerá eventual formação
e matérias essenciais para o seu funcionamento.
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