
Evento Salão UFRGS 2014: X SALÃO DE ENSINO DA UFRGS

Ano 2014

Local Porto Alegre - RS

Título Programa de Imersão em Língua Inglesa na Primeira Infância

Autores BRUNA HELENA RECH ROCHA
CARMEN GEHRKE



              O Programa de Imersão em Língua Inglesa na Primeira Infância é direcionado a crianças na faixa 
etária de 3 a 6 anos, idade considerada ideal para o início da aquisição de línguas em função da plasticidade do 
cérebro e da espontaneidade existente antes do processo de alfabetização. É a época ideal para trabalharmos com 
a Abordagem Natural, Teoria da Aquisição da Segunda Língua de Stephen Krashen. O programa iniciou em 
2013 como um programa extracurricular da Escola Infantil do Colégio Israelita Brasileiro voltado para os alunos 
de maternal 3, Nível A e Nível B. As turmas foram  divididas por idade dentro da faixa dos 3 aos 6 anos. Neste 
programa as crianças ficam na escola durante duas manhãs das 9h às 11h30min. A criança aprende de forma 
natural, lúdica, similar à aquisição da língua materna. O aprendizado é favorecido pelo tempo de exposição: 5 
horas semanais. A rotina é toda em inglês e a exposição acontece em situações contextualizadas e significativas, 
por meio de música, filmes, desenhos, contação de histórias, brincadeiras, dramatização, esportes, culinária, 
jogos, artes, entre outros. Incluímos atividades que contemplam todas as inteligências múltiplas estudadas por 
Howard Gardner. Os alunos não são forçados a falar inglês, aprendem no seu próprio ritmo e são motivados a 
usar o idioma cada vez mais. Além do idioma o programa trabalha conteúdos de matemática, ciências e a 
motricidade ampla e fina. No ano de 2013 trabalhamos com cinco turmas: duas turmas de Maternal 3, uma turma 
de Nível A, uma turma de Nível B, todas elas com crianças que não tinham conhecimento prévio do idioma; uma 
turma de nível A e B com crianças que já haviam frequentado aulas de inglês anteriormente. As turmas tinham 
no máximo 12 alunos. Cada turma teve uma professora responsável com formação em Letras. Além da 
professoras regentes de turma, o Programa conta com uma coordenadora especializada em ensino de idiomas 
para crianças, uma professora volante e duas auxiliares. Os resultados alcançados pelos alunos do ano de 2013 
superaram as expectativas da comunidade escolar e 95 % dos alunos se rematricularam em 2014. O Programa foi 
estendido para o 1º ano do Ensino Fundamental. Atualmente, seis turmas participam do programa, que é visto 
como o passo inicial da escola em direção à melhoria do ensino de Inglês como um todo. 
 
 


