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Aprender inglês com New World

Apoiem o vosso filho…

Informações para pais

a ter alegria em aprender inglês através da vossa atitude positiva em relação à
aprendizagem de línguas. Podem também fazê-lo mesmo que não falem inglês.

Aprender inglês com êxito com «New World»

Incentivem o vosso filho…
a ter atenção à diversidade de línguas do nosso dia a dia. Falem com ele, quando
houver oportunidade, acerca de termos em língua estrangeira na nossa língua.

Aprender línguas estrangeiras na atualidade
O ensino de línguas estrangeiras sofreu alterações nos últimos anos. Provavelmente
já constataram isso na disciplina de Francês. O «New World» parte dos mesmos novos
princípios, ajustados à idade das crianças. Isto é importante, para que estas possam
tirar partido daquilo que já aprenderam. No «Mille feuilles», tal como no «New World»,
são essenciais os seguintes princípios:
Os temas estão no centro
Os conteúdos selecionados despertam a curiosidade das crianças e permitem um
acesso natural à aprendizagem de línguas. Assim, o inglês serve também como
instrumento para explorar novos temas.
Learning by doing – Aprender fazendo
Atividades, tarefas e projetos interessantes permitem às crianças compreender e utilizar
a língua inglesa. A apresentação de resultados motiva as crianças a aplicarem o que
aprenderam numa situação real, por exemplo testar, avaliar e apresentar um género
alimentício.
Os materiais vivos refletem o mundo real
Textos, imagens, canções, rimas e histórias realistas são, para as crianças, um passaporte para o mundo da língua inglesa.
Aprender com todos os sentidos
Uma vez que os vários órgãos sensoriais são mais ou menos preponderantes em cada
indivíduo, o «New World» apresenta os conteúdos e atividades de forma diferente, por
forma a que as crianças possam aplicar convenientemente os seus recursos.
Ter consciência dos próprios progressos
No final de cada unidade (unit), as crianças são convidadas a refletir sobre o seu
percurso de aprendizagem. Podem, assim, apurar aquilo que as ajuda na aprendizagem. Esta autoavaliação ajuda-as a criarem ligações e a consolidarem aquilo que
aprenderam, e deve também revelar aquilo que já sabem.
É permitido errar
As crianças devem encarar a nova língua com alegria. É, por isso, importante que
possam errar nas aulas iniciais, que se possam «atrever» a fazer algo e não se sintam
inibidas.

Informem-se…
sobre as atividades e projetos que decorrem nas aulas. Deixem que o vosso filho
vos apresente os resultados do seu trabalho e elogiem-no pelo seu desempenho.
Mostrem reconhecimento…
por aquilo que o vosso filho já aprendeu, aquilo que compreende e sabe dizer.
Orientem-se pelos conteúdos de «New World». No início da aquisição da língua
estrangeira, o vosso filho não consegue ainda mostrar bem aquilo que sabe fora
deste contexto.
Deem oportunidade ao vosso filho…
de entrar em contacto com a língua inglesa, disponibilizando-lhe textos e outros
materiais adequados à sua idade, tais como filmes ou CDs. De preferência, vejam
esses materiais em conjunto com o vosso filho.
Deixem o vosso filho…
dar erros, pois estes fazem parte da aprendizagem. Não se concentrem nos erros que
ele der. Corrijam com moderação, quando o vosso filho falar inglês. Não intervenham
de imediato nos trabalhos de casa, se algo não estiver perfeito. Não é suposto darem
trabalhos de casa adicionais ao vosso filho na forma de exercícios.

