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 O projeto DELFerreira começou a funcionar na nossa escola, no Gabinete de 

Português / Francês / Espanhol, no 2º piso, no mês de outubro, à segunda e à terça, 

das 17h00 às 18h30 e à quinta das 9h00 às 10h45. Com a ausência da professora 

Maria do Carmo Simões, por motivos de saúde, as sessões de quinta foram 

pontualmente substituídas por sessões à quarta, das 17h00 às 18h30.  

 

 Em 2013-2014, prepararam o DELF SCOLAIRE, 5 alunos de 10º, 4 de 11º, 4 de 

12º ano e 1 ex-aluna, universitária, que regressou à Ferreira Dias para integrar 

este projeto. Num dos grupos, estiveram também 3 alunos a beneficiar 

pontualmente de apoio na disciplina de Francês. 

 

 As sessões decorreram regularmente, apesar de ter havido apenas uma sessão em 

março (Carnaval e baixa médica da professora Maria Laura Matos). Os alunos 

foram bastante assíduos particularmente aqueles que pretendiam apresentar-se ao 

exame. Muitos alunos decidiram apresentar-se a exame apenas em 2014-2015.  

 

 Os alunos e/ou as dinamizadoras do DELFerreira e do PEPLE participaram em 5 

exposições durante este ano letivo: 

- Natal (com o Clube de Francês) 

- Exposição dos Lenços dos Namorados - São Valentim 

- Dia Internacional da Língua Materna - 21 de fevereiro 

- Chuva de Poesia - 21 de março 

- Dia da Diversidade Cultural - 21 de maio 

Ficam aqui realçados o empenho e a dedicação da professora Maria do Carmo 

Simões que, apesar de estar de baixa, em tratamentos, dinamizou com entusiasmo 

estas exposições.  

 

 Estas sessões propuseram aos alunos atividades diversificadas, orais e escritas. 

Para além das tarefas realizadas durante as sessões, os participantes também 

puderam desenvolver as suas competências de compreensão e de expressão, 

recorrendo aos materiais existentes na página Moodle do DELFerreira e no blogue 

Ferreira Dias e Noites. Estes materiais foram criados e compilados ao longo do 



ano letivo. Cada sessão funcionou de forma independente, com atividades sempre 

diferentes, de modo a que um aluno ausente na sessão anterior, não se sentisse 

perdido. Foram privilegiados documentos autênticos para familiarizar os alunos 

com a realidade francófona. 

 

 Nos dias 8 e 9 de maio, 5 alunos apresentaram-se a exame, em Lisboa: 2 alunas no 

NÍVEL A2, 2 alunos no NÍVEL B1 e 1 aluna no NÍVEL B2. A professora Maria 

Laura Matos organizou a deslocação em transportes públicos, com a respetiva 

autorização dos Encarregados de Educação, nesses dois dias, tendo feito permuta 

de aulas para poder acompanhar os alunos. A ansiedade foi grande visto que, pela 

primeira vez na sua escolaridade, os alunos foram submetidos a provas de 

compreensão do oral e de produção oral. Os 5 candidatos conseguiram ultrapassar 

o seu elevado nervosismo e atingiram o nível linguístico pretendido; foram 

admitidos com sucesso e reforçaram a sua autoestima. 

 

 Não sendo exatamente um contexto de aula, este convívio entre alunos de 

turmas, anos e cursos diferentes, proporcionou novas situações de 

aprendizagem com a presença de 2 alunas mais velhas (uma estudante 

trabalhadora e uma universitária); foi muito eficaz para a partilha de 

vivências. 

 

 Esta primeira experiência do DELFerreira foi particularmente gratificante e 

enriquecedora para TODOS os participantes. Esperamos continuar e desenvolver 

este projeto no próximo ano letivo, alargando-o ao Ensino Básico. 

 

[…] 

 

Agualva, junho de 2014, 
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