Comunicado Bilíngue /2019
PROGRAMA BILÍNGUE – 1º ao 5º ANO
Parnamirim, 29 de janeiro de 2019.
Senhores Pais ou Responsáveis,
Somos gratos por mais um ano que se inicia e estamos confiantes de que nossa
jornada será repleta de novos conhecimentos e descobertas. Acolhemos com alegria todos os
alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I para nossa nova caminhada: a
educação bilíngue. Seu filho agora poderá aproveitar todas as vantagens de um Salesiano
Bilíngue. Isso que dizer que, do nível IV da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino
Fundamental I, seus filhos terão uma aula diária do programa bilíngue todos os dias, dentro da
carga-horária regular.
Para aproveitar o melhor dessa experiência, preparamos para os senhores um guia
especial com as perguntas e respostas mais frequentes.
1. Como são as aulas do programa bilíngue?
São aulas interativas e dinâmicas, que estimulam a produção oral dos alunos, bem como o
desenvolvimento de outras habilidades na língua inglesa, sempre partindo de conteúdos
interdisciplinares que interessam a cada faixa etária. O trabalho em equipe e o respeito às
diferenças são sempre estimulados. Utilizamos a infraestrutura disponível na escola como sala
maker, laboratório de ciências, pátio, entre outros, para realizar aulas diferentes e divertidas.
Também preparamos os alunos, a partir do 2º ano, para prestarem os exames de proficiência
de Cambridge, além de realizarmos vários eventos temáticos e culturais.
2. Meu filho nunca estudou inglês. E agora?
O aprendizado de qualquer língua é um processo, que vai evoluindo aos poucos. Por meio
da imersão na língua, com aulas 100% em inglês, os alunos têm a oportunidade de ir
acostumando o ouvido para entenderem as palavras, frases e conteúdos no outro idioma.
Cada criança aprende em um ritmo próprio e isso será respeitado pelo professor, que irá
conduzir as atividades de modo a acolher alunos com níveis linguísticos diferentes. Além
disso, a colaboração e o trabalho em equipe fazem parte constante do trabalho na educação
bilíngue. É importante ficar tranquilo e atento às instruções do professor, que utilizará diversos
recursos para ajudar o entendimento, como figuras, mímicas, demonstrações, entre outros. A
cada semana o aluno irá ficando mais familiarizado com a linguagem utilizada pelo professor
e, progressivamente, não sentirá mais as dificuldades iniciais.
3. Meu filho já faz inglês. E então?
O foco do programa bilíngue da International School está nos conteúdos, que são
trabalhados em cada série, e que são alinhados com as novas diretrizes da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). O aluno vai estar vendo, no programa bilíngue, assuntos
condizentes com a faixa etária e série em que o aluno se encontra. O aprendizado do inglês
acontece paralelo a esse trabalho dos conteúdos. Não damos aula de inglês, e sim, em inglês!

Isso permite que todos possam, com a ajuda do professor, assimilar esses conteúdos e se
desenvolver na aquisição da língua. Desta forma, todos serão estimulados a se superarem,
cada vez mais, de acordo com o seu ritmo e capacidade.
4. Vai existir tarefa de casa?
A International School entende que a carga horária e a demanda de atividades em sala de
aula são suficientes para promover uma prática consistente dos conteúdos e da língua
trabalhada. Por isso, o envio de tarefa de casa só ocorrerá ocasionalmente, de acordo com a
necessidade de cada turma. Caso ocorra, a tarefa será sinalizada por meio da agenda do
Salesiano do aluno.
5. Como vai ser a avaliação?
A avaliação ocorrerá de forma contínua, que incluirá o desempenho dos alunos em sala de
aula diariamente, contemplando a produção oral, a participação e o envolvimento nas
atividades propostas. Quanto às avaliações escritas formais, o programa bilíngue seguirá a
mesma proposta da escola no que se refere aos testes e provas. O calendário de testes e
provas será divulgado pela escola trimestralmente.
6. Como vou acompanhar o progresso de meu filho?
Ao início de cada unidade, será enviado um comunicado informando os principais
conteúdos que serão trabalhados. Além disso, é possível acompanhar o progresso do aluno
pelas atividades nos livros didáticos, que do 2º ao 5º anos são enviados para casa. Para
necessidades individuais, os pais poderão sempre procurar a coordenação do bilíngue ou
agendar um horário com o professor.
7. O que meu filho precisa trazer para as aulas do bilíngue?
Em cada aula, o aluno deve trazer o material de uso pessoal como lápis, borracha,
coleção, tesoura e cola. É necessário, também, que traga os livros do bilíngue todos os dias, já
que as aulas são diárias. Os livros do nível IV, nível V e dos 1ºs anos ficam na escola e são
enviados aos pais quando forem concluídos.
8. Tenho sugestões e comentários sobre o programa. A quem devo procurar?
A coordenação do bilíngue estará sempre disposta a atendê-los, tanto na escola,
pessoalmente, quanto pelo e-mail bilingue.salesianodb2019@gmail.com. Caso deseje agendar
um horário com o professor, basta procurar a coordenação por um desses meios.

