As escolas estão fechando por algum tempo - como posso ajudar
meu filho a aprender inglês em casa?
Aprendizagem online
Você não quer que seu filho passe o dia todo em um laptop, tablet ou smartphone, mas existem
sites bons que irão ajudá-los a aprender inglês - portanto, 30 minutos a 1 hora de aprendizagem online é bom!











Learning Village – se o seu filho tiver um login, ele
poderá usar um tablet para continuar usando o
Learning Village em casa. Apenas 30 minutos por
dia fará uma grande diferença.
https://www.learningvillage.net/user/login
British Council Learn English Kids:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ A seção
"Listen and watch" é muito boa, especialmente as
histórias que vocês podem ouvir, ler e assistir.
British Council Learn English Teens:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ As seções "Skills", "Grammar" e "Vocabulary" são
muito boas para crianças mais velhas.
Cbeebies (os jogos são bons!): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games
Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize Basta clicar na faixa etária certa para ver os recursos
de aprendizagem.

Lendo
Faça seu filho ler um pouco todos os dias. Eles podem ler em inglês ou em seu
primeiro idioma, pois, se souberem ler bem em seu primeiro idioma, isso os ajudará a
aprender a ler em inglês. Se você não tiver muitos livros, peça que eles leiam seu livro
favorito em voz alta, para que possam se concentrar na leitura com expressão e fazer
com que pareça interessante.

Assistindo TV e filmes
Não queremos que as crianças tenham muito tempo na tela, mas cerca de uma hora por dia
assistindo TV de qualidade pode realmente ajudar suas habilidades no idioma. Nós recomendamos:





CBeebies – a maioria dos programas é boa para crianças de
até 6 anos
CBBC – a maioria dos programas é boa para crianças de
todas as idades (incluindo "crianças grandes" com mais de
18 anos!)
Filmes - se seu filho puder ler no primeiro idioma, poderá
assistir as filmes com legendas (a maioria dos filmes da
Disney é boa para o desenvolvimento de linguagem). Se
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não souberem ler no primeiro idioma, poderão assistir a um filme favorito dobrado no primeiro
idioma e depois assistir novamente em inglês.

Aprendendo novas palavras em inglês




Ao redor da casa - nomeie o máximo de objetos possível em inglês e tente descrevê-los,
por exemplo ‘a hard shiny colander’, ‘a soft fluffy blanket’. Tente descobrir o nome de
qualquer objeto que você não conhece.
Pela janela - faça a mesma coisa olhando para fora. Se você tem um
jardim, veja quantas coisas você pode nomear e descrever. Saia e
fique ativo, se puder!

Mantenha listas de quaisquer novas palavras que aprender e pratique-as
juntas. Pode ser surpreendente quantos objetos do cotidiano você não
conhece os nomes, mesmo que seu inglês seja bom!

Jogando jogos de memória
Reproduzir "Fui às lojas e comprei um ..." Pense em algo que você pode
comprar, por exemplo uma maçã. Seu filho repete o que você disse e
acrescenta com outra coisa:





Pai / mãe (ou irmão / irmã): I went to the shops and bought a banana.
Criança: I went to the shops and bought a banana and an apple.
Pai / mãe (ou irmão / irmã): I went to the shops and bought a banana, an
apple and a carrot.
Criança: I went to the shops and bought a banana, an apple, a carrot and a tin of beans.

Veja se você pode continuar!

Escrita - algumas idéias
Apenas alguns minutos de escrita todos os dias ajudarão seu filho a se
lembrar de como escrever em inglês. Se seu filho puder escrever no
primeiro idioma, ele poderá fazer isso primeiro e depois traduzir para o
inglês.
Eles poderiam:




Mantenha um diário - inclua coisas simples, como estava o tempo, o que elas tinham para
comer, o que assistiam na TV etc.
Descrever fotos - consulte jornais, livros e revistas para encontrar fotos
interessantes sobre as quais escrever
Escreva histórias com base em seus livros e filmes favoritos

Se seu filho tem muito pouco inglês, ele pode desenhar e falar sobre eles no
primeiro idioma antes de tentar escrever.
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