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“Children who speak a second or third language may have an
unexpected advantage later in life, knowing and speaking many
languages may protect the brain against the effects of aging.”
Dr. Gitit Kavé.

Em Portugal, o Conselho Nacional de Educação apresentou o documento
“Relatório Técnico – Integração do ensino da língua inglesa no currículo do 1º
ciclo do Ensino Básico” (Gregório, Perdigão e Casas-Novas, 2013), que na
esteira das indicações europeias, também promove a aprendizagem precoce
das línguas estrangeiras na educação pré-escolar e destaca alguns dos
benefícios da mesma:
“A chamada aprendizagem precoce de línguas (APL) no nível pré-escolar é
justificada por ser um exercício que melhora o desenvolvimento pessoal e social
da criança, ao mesmo tempo que aumenta a sua capacidade de empatia face
aos outros. Uma das vantagens de começar cedo traduz-se na aquisição de
níveis de competência equivalentes aos dos nativos (pronúncia e entoação). De
igual modo, a sensibilidade ao ritmo e à fonologia aumenta com a exposição à
língua.” (Gregório et al., 2013:7).
Desde então vamos mantemos e reforçamos o ensino de línguas no Colégio.
Com exceção do berçário, todas as salas têm uma aula semanal, e cada
Educadora vai dar seguimento ao programa no dia-a-dia da sala. O grande
objetivo é espevitar curiosidades, tornar cada criança sempre mais curiosa com
outras línguas e culturas, e vamos fazê-lo com recurso a conteúdos rotineiros
com que cada um de nós lida todos os dias.
Os temos agora apresentados vão ser introduzidos na ordem indicada e de
acordo com a faixa etária.
Números - Cores - Pequenas indicações - O corpo Humano - Família - Animais Pequenas frases - Alimentos - Construção de frases - Jogos de matemática Figuras geométricas – Alimentos.

Este ano vamos dar ainda mais destaque às aulas no exterior com recurso aos
jogos tradicionais.
Vamos aprender como se diz correr, saltar, deitar, fugir, esconder, apanhar,
etc.
Vamos misturar temas e promover exercício físico nas aulas de inglês.

Todas as semanas é publicado na página do Facebook do Colégio o resumo
do que foi lecionado em cada aula.
https://www.facebook.com/GalaxiaBranca?ref=hl
O acompanhamento em casa é muito importante, pois todas as crianças
adoram mostrar o que aprenderam e ficam deliciadas com a aprovação
daqueles que mais gostam – OS PAIS.

