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Uma escola
que prepara
os seus

alunos

para os desafios da

globalização
Com um percurso que tem contribuído
para o estreitamento dos laços históricos
e culturais entre Portugal e o Reino Unido,
a Queen Elizabeth’s School revela-se
uma instituição que ultrapassa fronteiras,
respondendo às necessidades reais de
uma sociedade global.

A Queen Elizabeth’s School,
criada em 1935, por iniciativa de
Miss Margaret Denise Eileen
Lester, O.B.E. (Order of the
British Empire) foi concebida
como uma escola inglesa para
crianças portuguesas e nativas
da língua inglesa residentes em
Portugal, e atualmente é muito
procurada por pais e encarregados de educação estrangeiros,
que pretendem fixar residência
em Portugal e que querem que
os educandos tenham um bom
domínio de ambas as línguas,
uma vez que o inglês continua
a ser a língua franca mais falada
no mundo.
Os ideais preconizados
pela fundadora apontam para
a promoção de uma educação

bilingue – português-inglês –
ministrada desde tenra idade,
em que as crianças estudam
as duas línguas em ambiente
escolar e, simultaneamente,
se familiarizam com a cultura,
história e sistema educativo
destes dois países.
Ao mesmo tempo, a política
educativa desta reputada instituição prevê o foco numa boa
formação de base, que respeite
a individualidade e criatividade
dos alunos, cultivando o seu
desenvolvimento integral a
nível intelectual, cívico, moral,
espiritual, físico e estético, de
forma a que se sintam valorizados, motivados e realizados
a nível pessoal e académico.
Como motor desse referido
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desenvolvimento, a Queen
Elizabeth’s School confere grande importância às atividades de
Expressão Plástica, Dramática,
Musical e Físico-Motora.
A sensibilização para o
exercício de uma cidadania
ativa, de acordo com os diferentes desafios e realidades
da sociedade contemporânea,
é um elemento de particular
importância na ação educativa
da Queen Elizabeth’s School.
Sendo uma escola de inspiração católica, a educação para
os valores faz parte integrante
do seu projeto educativo, assim
como a promoção do diálogo
inter-religioso numa sociedade
caracterizada pela riqueza da
diversidade cultural.
A Queen Elizabeth’s School
promove o exercício responsável da liberdade individual dos
alunos, assente no respeito
dos valores da dignidade da
pessoa humana e nos ideais de
humanismo cristão, para formar
cidadãos que deem testemunho
de esperança num mundo mais
fraterno, solidário e justo.
No presente, a Queen
Elizabeth’s School tem as valências de berçário, creche, educação pré-escolar e o 1º ciclo do
ensino básico português, sendo
transversal o ensino do Inglês a
todos estes níveis de ensino.
Falamos de uma escola

que, inspirada na força da sua
história e dos seus ideais, tem
vindo gradualmente a preparar
com consistência os alunos
para os desafios da internacionalização do ensino e do
mercado de trabalho.
Face a esta mais-valia e à
capacidade de saber receber
e integrar, tem vindo a acolher
cada vez mais alunos estrangei-

ros, cujos pais estão a estabelecer residência em Portugal; os
quais pretendem que os filhos
cresçam numa instituição bilingue, que lecione o português e
o inglês, sem perderem as suas
origens culturais, para mais
tarde poderem ingressar numa
escola internacional.
Assim, desde 2013, a
Queen Elizabeth’s School tem
vindo a apostar na internacionalização do seu currículo, por

via da adoção do Programa
Internacional Primário da Universidade de Cambridge, que
complementa o currículo oficial
português lecionado no primeiro
ciclo do ensino básico, e permite
aos alunos submeterem-se a
uma avaliação internacional
nas disciplinas de matemática,
ciências e inglês como segunda
língua.
No 1º ciclo do ensino
básico, os alunos da Queen
Elizabeth’s School, são preparados para realizarem com
sucesso os testes Cambridge
Primary Checkpoint nas disciplinas de Primary Maths, Primary
Science e Primary English
as a Second Language da
Cambridge Assessment International Education (http://www.
cambridgeinternational.org/). O
número total de horas semanais
de Inglês, incluindo as duas
horas semanais contempladas
para a disciplina dessa língua no

currículo nacional para o 1º ciclo
do ensino básico, é de nove
horas e meia. A acrescer a este
número a Queen Elizabeth’s
School ainda tem a funcionar,
duas a três vezes por semana,
os Clubes de Inglês para os
atuais e antigos alunos que
proporcionam o aperfeiçoamento e desenvolvimento de
certas competências linguísticas, assim como a preparação
para os exames: Cambridge
Primary Checkpoints, Integrated
Skills in English (ISE I, ISE II) e
Graded Examinations in Spoken
English (GESE VII) do Trinity
College London, First Certificate
(FCE), Certificate in Advanced
English (CAE) e Certificate of
Proficiency in English (CPE) da
Universidade de Cambridge,
correspondentes aos níveis B1,
B2, C1 e C2 do Quadro Europeu
Comunitário de Referência para
as Línguas (QECR).

O ensino do Inglês na educação pré-escolar é validado
internacionalmente pelo exame
de Artes Performativas “Trinity
Stars: Young Performers in
English Award” (Stage III) do
Trinity College London e no 1º
Ciclo pelos “Young Learners
English Tests” (Starters, Movers e Flyers, correspondentes
aos níveis A1 e A2 do QECR)
e “Primary Checkpoint Tests”
da Universidade de Cambridge. Na área da Educação e
Expressão Musical, a Queen
Elizabeth’s School é parceira
da Foco Musical, sendo esta
membro da Associated Board
of the Royal Schools of Music
(ABRSM https:// us.abrsm.org/
en/home), líder mundial na área
de avaliações e exames de
música, investida da autoridade
de quatro dos mais destacados
conservatórios do Reino Unido
– Royal Academy of Music de
Londres, Royal College of Music
de Londres, Royal Northern
College of Music Manchester
e Royal Scottish Academy of
Music and Drama, Glasgow. A
Queen Elizabeth’s School tem
proposto alunos com êxito a
estes exames na iniciação à
aprendizagem de um instrumento musical, piano e guitarra
clássica, no nível preparatório,
primeiro e segundo graus.
A Queen Elizabeth’s School
é membro do Instituto Britânico
no programa de parceria de
exames denominado Addvantage, centro de exames do
Trinity College London, centro
de preparação de exames da
Cambridge English e Cambridge International School.

