Infantil I ao Pré
Prezada Família,
O programa Balloon Bilíngue visa o desenvolvimento do ensino de inglês com as crianças de uma
forma lúdica, divertida e afetiva. Enquanto os alunos se divertem, com cantigas, histórias e
brincadeiras de roda, eles terão contato diário com duas línguas diferentes, resultando em um
maior estímulo das habilidades de pensamento, bem como no enriquecimento do vocabulário em
inglês.
A família tem um papel muito importante no desenvolvimento bilíngue da criança, por isso
estaremos sempre nos comunicando com os pais através do envio das atividades, feedbacks e
facebook. Listamos abaixo os itens que as crianças irão criar e levar para casa durante o projeto:
Livrinho e História
A criança irá realizar uma série de atividades na apostila de inglês, que posteriormente se
transformará em livros de histórias construídos pelo próprio aluno, gerando assim significado e
memória. Essas histórias também são narradas e disponibilizadas no facebook para que a família
possa acompanhar o programa. 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, dessa forma, a imaginação do ouvinte.
Etiqueta de Palavras
Serão enviadas, via agenda do aluno, as palavras chaves que trabalhamos no dia, oportunizando
assim o acompanhamento, por parte da família, dos vocábulos e expressões que a criança está
aprendendo.
Atividade Manual
Será enviada, quinzenalmente, uma atividade manual que o aluno construirá junto com a
professora. Essa atividade sempre estará relacionada ao tema da unidade.
Medalha de Celebração
Ao final de cada uma das unidades, as crianças receberão um adesivo em formato de medalha,
que serve como celebração pelo fim do ciclo, com o objetivo de apresentar um valor fundamental
sobre o tema que abordamos.
Recursos de sala de aula
Além dos recursos disponíveis às famílias, as professoras irão utilizar em
sala de aula, pôsteres, cartões de vocabulários, CD de narração de história,
CD de cantigas e personagens em boneco de pelúcia.
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

