
 

 

 
 
 

Como acompanhar as aulas do Programa Bilíngue? 
Prezada Família,  
Nesta carta vocês encontrarão algumas dicas de como acompanhar as aulas do Programa Bilíngue UDP e como tirar 
o melhor proveito deste projeto tão significativo no processo de aprendizagem da Língua Inglesa das crianças.  
 

1. Tenha calma! 
O processo de internalização de uma segunda língua é gradativo. Nada acontece da noite pro dia! Por isso: 

 Sempre pergunte para que a criança te conte como foi a aula do Programa Bilíngue e o que ela aprendeu 
naquela aula; 

 Explore as páginas do livro com a criança. Peça, sempre de forma gentil e natural, que ela te fale o que 
foi feito nas páginas exploradas; 

 Tente que a criança te ensine como algumas daquelas imagens do livro são faladas em inglês. Caso ela 
não saiba, pesquise com ela na internet, sempre explorando a pronúnica. 

 

2. Escutar e falar. Falar e escutar 
Estimular a oralidade e a audição, mesmo que de poucas palavras, é muito importante para o processo de 
aquisição da Língua Inglesa. Lembre-se que, até os 05 anos de idade, nós não escrevemos e nem lemos em 
português, mas já nos comunicamos muito bem. Por quê? Porque ouvimos tudo de forma contextualizada, e aos 
poucos sistematizamos o idioma. Ou seja, quanto mais você expor a criança à escuta, mais ela vai aprender, e 
depois reproduzir e produzir oralmente. Logo, peça pra ela te mostrar quais músicas do livro ela gosta. Aproveite 
e cante com ela. 

 

3. Crianças Digitais 
Essa nova geração ama ferramentas digitais. Uma outra forma de você estimular a criança a rever assuntos é 
ouvindo os áudios e músicas do material baixando o livro digital ou também na versão online. Todas as instruções 
de como acessar e/ ou baixar se encontram na primeira página do livro, via código de acesso. A nossa biblioteca 
digital Highlights também supre essa necessidade. São centenas de livros, acompanhados de áudio e atividade 
interativa, que estimulam o gosto pela leitura, a curiosidade na nova língua e a ampliação do vocabulário de 
forma contextualizada. Além disso, que tal deixar seu filho assistir seu desenho ou filme favorito em inglês?  

 

4. Que tal você aprender inglês junto com a criança? 
A tentativa de falar inglês entre você e a criança pode ser divertida. Já pensou em tentar sempre usar algumas 
expressões mais simples com ela, como: Hello!/ Good morning!/  Please/ I love you/ Thank you!/ Sorry/  Bye-bye/  
Good night entre outros? Se tiver dúvida sobre a pronúnica, verifique na internet. Também, você pode brincar 
de “Imagem & Ação” com as palavras de cada unidade do livro. Assim, você aprende também, a criança revisa o 
conteúdo e todos se divertem. 

 

5. A sala de aula  
Nessa dinâmica de aulas em Programa Bilíngue, as aulas não são mais DE inglês mas, sim, EM inglês. Por isso, a 
professora vai procurar usar a língua inglesa durante todo período da aula. Utilizando comandos simples e 
linguagem acessível, as crianças vão ter contato com a língua viva e em contexto, dando significado a essa 
comunicação de sala de aula. Na escola, também acontecerão projetos integradores e a participação das famílias 
é de extrema importância, fazendo com que a língua inglesa seja parte do cotidiano de estudos e da rotina escolar 
da criança.  

 
 
 

Aproveitem e contem sempre conosco! 

Equipe UDP 
 


