No Programa Bilíngue da International School, os alunos aprendem a língua inglesa
integrada aos assuntos do currículo escolar. Isso significa que o inglês, além de ser a
língua alvo a ser aprendida, também é o instrumento pelo qual conteúdos como matemática,
história, ciências, geografia, arte, entre outros, são investigados.
Um estudante que tem aprendizado bilíngue possui uma interação entre as duas línguas
acontecendo em seu cérebro, tanto num processo consciente, quanto de maneira natural.
Estudiosos, como Barac e Bialystok, atestam que essa interação leva à criação de expertise,
que inclui maior desenvolvimento da memória e da atenção, ajudando na retenção de
informações e colaborando para que o aluno possa direcionar melhor seu foco.
O pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas e outras habilidades cruciais
para o desenvolvimento social do estudante, como autoconhecimento e empatia, trabalho
em equipe, resiliência, negociação e liderança são pontos fundamentais abordados no
dia-a-dia em sala de aula e diferenciais para o mercado de trabalho.
O programa da IS é alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que norteia
as competências que devem ser desenvolvidas ao longo do período escolar para todo o
Brasil. Nossa metodologia também atende as necessidades da criança e do adolescente
do século XXI, os quais poderão aprender fazendo, ou seja, através da interação com os
conteúdos, materiais e conhecimentos abordados.
Além disso, a International School, em parceria com Cambridge Assessment English,
oferece aos alunos das nossas escolas parceiras a oportunidade de obter reconhecimento
de seu nível de inglês por meio de exames internacionais reconhecidos mundialmente. A
oferta acontece para as escolas a partir do segundo ano de parceria, e para alunos a partir
do segundo ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Entre em contato com sua escola
para maiores informações a respeito de datas, valores e inscrições.

Nosso programa oferece atividades e jogos pensados PARA serem
utilizados em casa. Aproveite esse momento para acompanhar seu filho:

Ensino Fundamental 1 / EXPLORER

1

Next Steps - carta que descreve, por unidade, o que será abordado e desenvolvido em aula
e expectativas gerais de aprendizagem.
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Quatro atividades extras chamadas “extra activities” sugeridas ao professor como tarefas de
casa, de acordo com as orientações da equipe pedagógica da escola.
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Para New Explorer Blue e Yellow - Ferramenta tecnológica “Game Time Home Edition”
Ferramenta utilizada em sala de aula que possui uma versão Home Edition, que alunos e
responsáveis podem jogar juntos em inglês.
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Para New Explorer Green e e Orange - Ferramenta tecnológica “Explorer Lab”
Software utilizado em sala de aula, que permite que os alunos criem seus próprios jogos. Os
responsáveis podem jogar junto e em inglês no computador.
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O My Activities proporciona uma maneira de acompanhar as atividades feitas em casa ou
na escola, para que o responsável possa interagir com o aluno a respeito das aulas.
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Para ilustrar um pouco de tudo o que foi exposto sobre nosso
programa, trouxemos alguns exemplos do nosso material:

Ensino Fundamental 1 / Explorer
Para o Ensino Fundamental 1, você pode conferir exemplos que foram retirados da Unidade 4 do
nosso material New Explorer Red.
Desde cedo, os alunos são expostos a estruturas reais da língua, trabalhadas, dentre outras formas,
por meio de leitura e vocabulário desenvolvidos com base nos interesses de cada faixa etária.

Os alunos aprendem vocabulário necessário para lidar com situações diversas do cotidiano, que vão
além do tradicional. Em uma das atividades da unidade, ao tratar da rotina de pessoas com deficiência,
o aluno tem a oportunidade de vivenciar o lugar e o outro, andando e realizando atividades com uma
venda. Este exemplo pode ilustrar o foco em desenvolver habilidades como empatia, trabalho em
equipe e negociação.

Uma das preocupações do nosso material é o desenvolvimento
cognitivo do aluno. Na atividade ao lado ilustrada, os alunos
conhecem a história de uma criança com deficiência física e
pensam conjuntamente em como construir uma prótese com
LEGO® para auxiliá-la. Além de lembrar e entender assuntos
já tratados, os alunos são desafiados cognitivamente não só
a aplicar e analisar o que aprenderam mas também a criar
soluções para as situações apresentadas.

Seguindo as recomendações da BNCC para o Ensino
Fundamental 1, no programa bilíngue o aluno aprende a
“identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa
e a língua materna/outras línguas, articulando-as a aspectos
sociais, culturais e identitários”. Na atividade ao lado, os
alunos notam que há diferenças entre a língua brasileira de
sinais (Libras) e outras linguagens de sinais ao redor do mundo.

Nosso programa também possibilita aos alunos que se familiarizem, durante as aulas, com o formato
dos exames de Cambridge. Assim, como representado nas atividades abaixo, a compreensão
auditiva, a gramática e o vocabulário também são pontos importantes no aprendizado.

adaptações são bem-vindas
“Por que você não fez todos os exercícios desta página!?”
“A professora mudou a atividade, pai.”

Não se preocupe se o livro do seu filho não
estiver totalmente completo.
Nosso material é desenvolvido especialmente
para adaptar-se às diferentes realidades dos
alunos, de forma que muitos exercícios podem
ter sido feitos de maneiras diversas, de acordo
com o perfil do grupo, como em forma de
debates, entrevistas, projetos etc.
A adequação é bem-vinda!

Confie e conheça o professor do seu filho
“Olá, professor! Podemos conversar?”

No programa bilíngue da International School, os alunos têm contato profundo com o idioma, com
quantidade intensa de aulas. É essencial que o seu relacionamento com o professor seja constante,
de forma a melhor acompanhar o aprendizado do seu filho. O professor está em constante
desenvolvimento, passando por formações periódicas, tendo suas aulas observadas e recebendo
Feedback regularmente. Ele é a pessoa mais apta a esclarecer eventuais dúvidas e preocupações.

Conte com minha presença!
“Claro que estarei lá!”

Participar dos eventos e reuniões que a escola organiza é uma ótima oportunidade para entender
como a produção dos seus filhos se dá em contexto. Esteja presente! Elogie! Questione!

Well done, son!
“Muito bem!”

Com o passar do tempo, os alunos vão demonstrando evidências de seu aprendizado, como canções
em inglês e algumas palavras relacionadas a sua rotina de aula ou ao conteúdo aprendido. Durante
o processo de aprendizagem é normal e esperado que seu filho utilize as duas línguas ao tentar
se comunicar. Se eles misturarem português e inglês, tudo bem! Lembre-se que eles estão
desenvolvendo as duas línguas.

Você consegue!!
“Que legal! Você está aprendendo sobre esportes? Qual foi sua parte preferida?”
“Esse garoto aqui do livro… Você sabe o nome dele? Ele está feliz nessa história?”

Quando queremos acompanhar o desempenho
de nossos filhos, a primeira coisa que
perguntamos é “O que você aprendeu hoje?”.
Essa pergunta pode ser substituída por questões
mais específicas, que facilitem a resposta pela
criança. Procure fazer perguntas sobre as partes
favoritas da aula, por exemplo. Caso a criança leve
para casa os livrinhos de história, pergunte quem
são os personagens envolvidos, ou, caso leve algo
produzido em aula, pergunte como foi desenvolvido,
por exemplo. Tente focar mais no processo do
que em respostas certas e erradas. Isso diminui a
ansiedade da criança com a resposta e a possibilita
se abrir mais sobre o conteúdo estudado.

Inclua o inglês na sua rotina!
“Good morning, filho!”
“Eu também estou happy, filha!”

Se seu filho reproduzir algo em inglês em casa, incentive essa prática e, se possível, torne isso parte
da rotina. Essa é mais uma maneira da criança revisitar o que está aprendendo em sala de aula.

Evite pedir traduções
“Filho, como é abobrinha em inglês?”
Quando nossos filhos estão aprendendo, o que
mais queremos é ver o resultado. É normal!
Mas é necessário ter cuidado para não criarmos
barreiras e constrangimentos desnecessários.
Evite pedir a seu filho traduções de palavras
soltas e fora de contexto. A metodologia do
nosso programa bilíngue é baseada na associação
direta das palavras e seus significados dentro de
um contexto específico. Desta maneira, os alunos
não aprendem por meio de tradução e podem
ter dificuldades em fazer essa relação. Associar
palavras com objetos que estão dentro do
contexto de aprendizado dos alunos, pode ser
mais eficiente. Além disso, o que você pergunta a
seu filho não necessariamente está relacionado ao
conteúdo que ele está aprendendo na escola.

Conte sempre com minha presença!
“Filhinho, esse é o Charles. Ele é dos Estados Unidos.
Fala inglês com ele, filhinho, fala!”

Que pai ou mãe não gosta quando o filho mostra para todo mundo que está aprendendo? É
maravilhoso! Imagine: tudo o que seu filho quer é te deixar orgulhoso! Em alguns momentos, porém,
essas situações de exposição podem causar ansiedade e até fazer seu filho travar! É importante ter
cuidado com cobranças excessivas e exposições desnecessárias.

Evite expor seu filho
“Pare de brincar e vai estudar, filha!”
“Mas eu estou estudando, papai!”

No nosso programa, desafios, problemas,
jogos e outras atividades lúdicas são
utilizados para o aprendizado.
Esse tipo de tarefa se aproxima da realidade dos
alunos e contribui para a criação do interesse
em aprender, e isso é ótimo! Ao repreender esse
tipo de atividade, você pode acabar criando
uma barreira que gera distanciamento: seu
filho pode querer se distanciar do aprendizado
da língua, ou ainda deixar de compartilhar esses
momentos de aprendizado com você.

Não transfira seus medos para seus filhos
“Inglês é muito difícil mesmo, filho!”

Em nossa bagagem de aprendizagem, nem sempre tivemos bons momentos, e é normal termos receio
de que nossos filhos passem por experiências semelhantes. Mas muito cuidado com a experiência
de aprendizado de seus filhos! Ela pode ser muito melhor do que a que nós tivemos. Be positive!
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