O Colégio da Beloura está a reforçar o ensino do inglês como segunda língua (“L2”), tendo
recentemente contratado uma nova Professora e uma Teacher Assistant que falam inglês nativo e
que se juntarão à equipa da Professora Vanda Pereira.

Porquê?
São várias as razões que nos levaram a reforçar a aprendizagem do Inglês:
1. Sabemos que se as nossas crianças forem proficientes na língua inglesa, estarão mais
preparadas para interagir com pessoas de outras culturas.
2. O domínio da língua inglesa permite-nos ter acesso a informação e literatura técnica e
especializada, relacionadas com as diferentes áreas do saber, o que é fundamental para a
nossa metodologia de ensino com grande foco no project based learning.
3. Os estudos mostram que qualquer língua é adquirida de forma mais natural na primeira
infância, com benefícios ao nível do desenvolvimento cognitivo.
4. O ensino secundário e superior é cada vez mais exigente ao nível do inglês em resultado
da crescente mobilidade dos estudantes no Espaço Europeu de Ensino Superior.

Equipa
No ano letivo de 2020/2021, a equipa de inglês do Colégio será formada pelos seguintes elementos:
1. Professora Vanda Pereira – Professora do Colégio da Beloura desde 2015. Foi responsável
pelo departamento de inglês em outros Colégios. Possui certificação Celta do Cambridge.
Será responsável pelo ensino do inglês do 1.º Ciclo e assumirá as funções de Coordenadora
do Núcleo de Inglês.
2. Professora Natália Bandeira– Professora recentemente contratada, com 15 anos de
experiência no ensino. Tem certificação do Cambridge, onde também desempenhou a
função de examinadora. Viveu muitos anos em Inglaterra. Será responsável pelo ensino do
inglês do Jardim de Infância.
3. Teacher Assistant Nídia Basílio – Recentemente contratada, fez a sua escolaridade na
Carlucci American Internacional School of Lisbon e possui larga experiência na área escolar.
Será responsável pelo ensino do inglês da Creche e auxiliará nas dinâmicas da sala dos 5
anos.

Está comprovado que a qualidade do input linguístico tem muito impacto na aquisição gramatical
da L2. Foi por essa razão que incorporámos à nossa equipa duas profissionais de excelência que
falam Inglês nativo.

Ensino contextualizado
O inglês deve ser ensinado com sentido, contextualizado e fruto de uma necessidade e de uma
vivência emocional. O nosso objetivo é assim, não só ensinar o inglês na sala de aula, mas também
nas rotinas diárias das crianças (“usar inglês para aprender em vez de aprender inglês para usar”).
Alguns exemplos de iniciativas a implementar no ano letivo de 2020/2021 em inglês: etiquetagem
das salas, culinária, Projeto da Horta, brincadeiras e jogos, Forest School e conversa com as
crianças nos corredores e recreios.

Carga letiva
Em termos de carga horária de inglês temos programado o seguinte para o próximo ano letivo:
1. No berçário, 1 sessão semanal;
2. Na creche, 1 sessão semanal;
3. Nos 3 e 4 anos, 3 horas semanais;
4. Nos 5 anos, 3 horas semanais e acompanhamento diário da Teacher Assistant;
5. Dos 6 aos 10 anos, 4 horas semanais.

Cambridge e recursos da escola
Seguimos o Curriculum Cambridge e os nossos professores são formados por esta Escola
conceituada. Em 2020/2021 apostaremos em mais formações com professores especializados do
Cambridge.
A nossa biblioteca escolar tem muitos livros infantis escritos em inglês, o que permite aos nossos
alunos desenvolverem o gosto pela leitura na L2, proporcionando-lhes um léxico mais alargado.
We want our students to be citizens of the world!

