Berçários I e II

INFORMATIVO PROGRAMA BILÍNGUE
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
No momento do programa bilíngue, os alunos serão expostos
a uma coletânea de histórias. São pequenos poemas que
valorizam a rima e contam as aventuras de uma turminha
super divertida, a turma do Tommy Rabbit (Tommy Coelho). O
momento do inglês ocorrerá, diariamente, respeitando o ciclo
de desenvolvimento desta faixa etária, que não terá como
ênfase a pronúncia das palavras, mas sim a utilização da
leitura e narração dessas histórias, com a finalidade de
estimular a identificação dos padrões fonéticos e linguísticos
do idioma inglês. Sendo esse o objetivo principal do
programa, que resultará em uma maior familiarização com a
segunda língua e potencializará o desenvolvimento cognitivo
do aluno(a). Gerando, dessa forma, uma base importantíssima
para o aprendizado desta segunda língua. Para acompanhar o projeto, será disponibilizado à
família a "Biblioteca do Bebê”, que é a coletânea dessas histórias em formato de revista infantil.
HISTÓRIA NARRADA
A família receberá um CD com a narração de todas as histórias. Essas
narrações são feitas por pessoas nativas e possuem recursos como: voz
apropriada para cada personagem e sons de efeito de acordo com a
temática da história, estimulando assim a imaginação do ouvinte.
Sugerimos que, se houver oportunidade, a família coloque estas
narrações acompanhadas da respectiva revista da história, para assim
estimular a assimilação do idioma por parte dos alunos.
RECURSOS EM SALA DE AULA
Além dos recursos disponíveis às famílias, as professoras irão utilizar, em
sala de aula, pôsteres em tamanho grande, para representar as palavras e
os personagens de cada história. Além do pôster, serão utilizadas como
recurso das professoras, cantigas relacionadas ao tema das histórias. As
professoras desenvolverão as cantigas sempre acompanhadas por gestos,
tornando assim as cantigas ainda mais divertidas e auxiliando os alunos a
associarem o gesto com as palavras. Todas as cantigas serão
disponibilizadas via facebook para que a família possa acompanhar em
casa. Além disso, a professora terá em sala de aula, recursos
concretos relacionados com o assunto das unidades,
oportunizando que, através do toque nos objetos, a língua inglesa associada a
eles ganhe um maior significado.
BONECO DE PELÚCIA DO TOMMY RABBIT
Para consolidar a afetividade entre os alunos, personagens e histórias, estará a
disposição da turma o boneco de pelúcia do Tommy Rabbit que serve como
material pedagógico concreto, sendo muito importante no processo de
aprendizagem da criança. Ele também funciona como fantoche e será utilizado pelas professoras
apenas, para expressar as palavras aprendidas em inglês.
FACEBOOK
Recomendamos que a família curta a nossa página do Facebook e
solicite o acesso ao grupo fechado via mensagem privada. Por lá
disponibilizaremos as cantigas de cada unidade e a narração das
histórias:

https://www.facebook.com/balloonbilingue

