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Conselho de aprendizagem em casa1 
 

 
Caro Pais,  
 

  
Você é o educador primário do seu filho. 

Durante este período as crianças precisarão do que sempre precisaram; amor, 

atenção e oportunidades de aprender e brincar. Você está amando e apoiando seus

filhos em tempos difícieis. Cuidem-se. Minimizar o estresse é a primeira 

consideração para criar um ambiente de aprendizado.   

  
• Tente criar uma rotina diária ou uma estrutura que funcione para sua família.   

• Encontre tempo para as crianças se exercitarem todos os dias.  

• Esperem que as crianças aprendam um pouco todos os dias.  

• Encontre sempre maneiras para que elas interajam com seus amigos 

e famílias, por telefone ou carta.  

• Equilibre o tempo da TV com outras atividades.  

  

Exemplo de horário abaixo – Isso é apenas um guia mas pode ser utíl para ajudar 

manter alguma estrutura e rotina ao longo dos dias em casa. 

Se você tiver diferentes faixas etárias, dê as crianças mais velhas algo mais indepen

dente para fazer ou agende sessões de aprendizado para eles em horários 

diferentes.  

 
 
   
  ------------------------------------------------------------------------------------  
45 minutos de Aprendizagem acadêmica  
------------------------------------------------------------------------------------  
45 minutos de Atividades criativas  
------------------------------------------------------------------------------------  
45 minutos de Exercícios  
------------------------------------------------------------------------------------  
Almoço  

                                                             
1 Thank you to Wiltshire Educational Psychology Service for permission to reproduce the information on this 
page. 
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------------------------------------------------------------------------------------  
Tempo de Inatividade  
------------------------------------------------------------------------------------  
45 minutos de Aprendizagem acadêmica  
-----------------------------------------------------------------------------------  
45 minutos ajudar nos afazeres de casa  
-----------------------------------------------------------------------------------  
Tempo Livre  
-----------------------------------------------------------------------------------  
Jantar  
-----------------------------------------------------------------------------------  
Contato com amigos e familiares (Telefone, facetime, email)  
-----------------------------------------------------------------------------------  
Tempo Livre  
---------------------------------------------------------------------------------- 
Prepare-se para deitar 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Para Alunos Primários   
 
Muitas escolas estarão definindo seu próprio aprendizado e a maior parte do 

trabalho fornecido provalvemente está revisando ou consolidando o que seu filho 

estava aprendendo na escola. Sua escola pode enviar muitos trabalhos para casa 

mais isso pode ser feito durante um longo período de tempo. Tente não se sentir 

sobrecarregado e faça o que você puder. Um pouco todos os dias, fará uma grande  

diferença. 

  
Para Alunos do Ensino Médio  

 

A maioria das escolas médias são estruturasas para um aprendizado remote e os 

professores estarão monitorando e adicionando trabalhos a sala de aula online para 

seus alunos. Tente se certificar que seu filho tem um espaco para fazer os deveres 

escolares e ajude-os a criar um método de estudo que inclua intervalos e tempo 

para se exercitarem.  
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Se você precisar de alguma coisa para mantê-los ocupados com coisas mais 

uteis, esta lista podera ajuda-los.  

 

 

Lendo e Escrevendo  

Lendo Independentemente   

Lendo com os pais   

Ouvindo livros audios 

Escrever um diário diariamente  

Escrever histórias  

Fazer um livro cômico  

  
Todas estas coisas podem ser feitas em Inglês ou em qualquer outro idioma.  
  
Matemática  
 

Matemática prática das mãos   

Cozinhar/ Limpeza  

Sair para contra coisas ou matemática no pátio usando giz.  

Quebra-cabeça de matemática/jogos como loteria ou quebra-cabeça.   

Jogos Online    

Crianças mais velhas podem ter projeto de pesquisas ou planejar uma apresentação

 para os pais.   

   
Outras Habilidades   
 

Modelos de construção  

Cortar/Colar  

Massa de modelar  

Pintar/desenhar   

Jogo imaginativo  

Ouvir novos tipos de música 
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Usando sua língua materna para aprender 
 
Frequentemente, famílias pensam que é necessário  falar com suas 

crianças em inglês quando eles estão aprendendo, considerando a utilização da  

língua materna pode produzir resultados mais amplos e mais fortes.  

 

É de vital importância que os pais utilizem sua linguagem mais forte 

para ajudar seus filhos, dando a eles uma fundação segura para construir a segunda  

língua deles. Tendo boas habilidades de comunicação na primeira língua 

ajuda as crianças a aprenderem bem o Inglês.  

Pais também vão querer compartilhar cultura e heranças das tradições familiares, 

para ajudar a construir a auto-conficança e orgulho em sua identidade infantil.  

  

    Maneiras que isso pode ser feito inclui:  

 

• Fazer perguntas sobre o que criança leu (em Inglês) e na língua maternal.   

• Converse sobre livros com seu filho e invente histórias juntos. Ajude seu filho 

se sentir orgulho do seu idioma. Isso o ajudará a desenvolver uma forte identidade  

cultural.    

• Se seu filho prefere usar palavras em Inglês, você responder e repetir o 

que eles/elas disseram no seu próprio idioma. Voce pode usar mais de um idioma 

se você os fala com confiança. 

• Converse sobre seu filho aprendizado na sua língua materna.Você pode enco

ntrar  alguma semelhança entre palavras chaves na sua língua e em Inglês? Você  

pode encontrar palavras primitivas?   

• Fale sobre o País de onde sua família se originou.  Estude características 

geográficas e clima - Exite alguma semelhança? Compare e contraste.   

• Cante músicas, conte piadas, aprende rimas e divirta-se com 

a linguagem com jogos como espião ocular   

 

 
İHola! 

Ola 
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• Assita programas de televisão ou DVD na sua língua materna e fale sobre o 

que foi visto.  

• Neste momento extraordinário, quando o mundo todo está compartilhando   

uma experiência única e preocupante, é especialmente importante, manter contato 

com familiares e amigos falando no skype ou escrevendo emails – 

Um momento perfeito para compatilhar um pouco da língua materna também.   
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Como ajudar seu filho a continuar a aprender Inglês   
  

Mantendo o primeiro idioma em casa é a melhor maneira de apoiar a aquisição 

do segundo idioma do seu filho. No entanto, seu filho ainda estiver no estágio inicial 

de aprendizado de Inglês, em casa você poderia tentar as seguintes idéias.   

  

 O fator mais importante para o sucesso de uma criança com o Inglês é o interesse 

e incentivo de seus pais, independente da idade da criança ou o nível de Inglês dos 

pais.    

 

• Aprender juntos. Existem muitos websites online 

que podem ser usados para ajudar aprender algum vocabulário de Inglês.  

 

         Duolingo https://www.duolingo.com/  

 

British Council https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

https://premierskillsenglish.britishcouncil.org/ 

 

BBC Aprendendo Inglês  https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 

Esta página include um link para aprender outros idiomas. – Veja abaixo 

 

 

 

     হ্যাল া 
 

cześć 

https://www.duolingo.com/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://premierskillsenglish.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
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• Leia livros juntos em Inglês – Uma ótima alternativa é usar livros de 

audio ou histórias online,se você não se sentir confortável em ler em voz alta  

para seu filho em Inglês. As bibliotecas de Wiltshire tem uma seleção de livros 

online e de audios.  http://www.wiltshire.gov.uk/libraries-ebooks  

• Sintonize-se em uma estação de rádio em UK e deixe tocar de fundo ou 

assista TV em Inglês. 

• Coloque notas ou etiquetas nas coisas cotidianas com as palavras em Inglês. 

Ex:. Geladeira/Forno. Faça uma corrida para ver quem coloca mais etiquetas em 

5 minutos.  

• Cante músicas juntos– 

YouTube ajudará com canções infantis para crianças menores ou música pop 

para as crianças mais velhas.    

• Jogue um jogo de cobras e escadas ou alguma coisa similar.   

• Tente skyping ou ligar para outros amigos ou familiares que falem Inglês para 

conversar ou escrevar cartão postal para um amigo. 
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Lista de websites úteis para aprendizado em casa, organizados por 
etapas/ Idade abaixo: 
 
 
EYFS (Idade 4-5)  

 

Imprimível - Atividade de casa https://www.tts-

group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=em

ail&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=C

TA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1  

 

6 semanas - Trabalhos/projetos https://www.robinhoodmat.co.uk/learning-projects/  

 

Lista enorme de websites para alunos da EAL 

( Aprender Inglês como Segundo idioma) https://ealjournal.org/2020/03/20/resources

-for-eal-learners-during-school-closures/  

 

Recursos de Ensino para todas as Idade/Etapas https://www.tes.com/teaching-

resources  

 

Alfabetização para todas as idades/Etapas  https://literacytrust.org.uk/family-zone/  

 

Página da National Literacy trust para os pais. 

Informações e recursos de leitura relacionados a idades de  

0-11 anos http://www.wordsforlife.org.uk/ 

 

Informações e recursos de leitura relacionados a idades de  

0-11 anos http://www.wordsforlife.org.uk/  

 

Jogos e atividades no primeiro idioma https://www.digitaldialects.com/  

 

Pacote de aprendizado para todas as idades e muito mais.  

 https://www.twinkl.co.uk/home-learning-hub   

  
 

https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.robinhoodmat.co.uk/learning-projects/
https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/
https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/
https://www.tes.com/teaching-resources
https://www.tes.com/teaching-resources
https://literacytrust.org.uk/family-zone/
http://www.wordsforlife.org.uk/
http://www.wordsforlife.org.uk/
https://www.digitaldialects.com/
https://www.twinkl.co.uk/home-learning-hub
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KS1 (Idade 5-7)  
 

Jogos e atividades de aprendizado https://www.enchantedlearning.com/   

 

Recursos de alfabetização para todas as etapas https://literacytrust.org.uk/family-

zone/  

 

Histórias de audio online gratuitas https://www.eal-teaching-strategies.com/eal-

resources.html   

 

Imprimível - Atividade de casa https://www.tts-

group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=em

ail&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=C

TA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1  

 

6 semanas - Trabalhos/projetos https://www.robinhoodmat.co.uk/learning-projects/  

 

Lista enorme de websites para alunos da  EAL  https://ealjournal.org/2020/03/20/res

ources-for-eal-learners-during-school-closures/  

 

Muitos aplicativos diferentes para contar histórias etc, 

para primário e secundário https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/re

sources-centre  

 

Histórias do Mundo https://worldstories.org.uk/  

 

Recursos de Ensino para todas as etapas https://www.tes.com/teaching-resources  

  

 Página da National Literacy trust webpage 

para pais. Informações e recursos de leitura relacionados a idades de 0-

11 anos http://www.wordsforlife.org.uk/  

 

Jogos e atividades no primeiro idioma https://www.digitaldialects.com/  
 
 
 

https://literacytrust.org.uk/family-zone/
https://literacytrust.org.uk/family-zone/
https://www.eal-teaching-strategies.com/eal-resources.html
https://www.eal-teaching-strategies.com/eal-resources.html
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.robinhoodmat.co.uk/learning-projects/
https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/
https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/
https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-centre
https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-centre
https://worldstories.org.uk/
https://www.tes.com/teaching-resources
http://www.wordsforlife.org.uk/
https://www.digitaldialects.com/


 
 

11 
 

 
 
Pacote de aprendizado para todas as idades e muito 
mais https://www.twinkl.co.uk/home-learning-hub   
 

  
KS2 (Idade 7-11)  
 

Jogos e atividades de aprendizado https://www.enchantedlearning.com/   

 

Recursos de alfabetização para todas as etapas  https://literacytrust.org.uk/family-

zone/  

 

Histórias de áudio online gratuitas https://www.eal-teaching-strategies.com/eal-

resources.html   

 

Imprimível - Atividade de casa https://www.tts-

group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=em

ail&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=C

TA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1  

 

6 semanas - Trabalhos/projetos https://www.robinhoodmat.co.uk/learning-projects/  

 

Página da National Literacy trust webpage para pais. Informações e recursos de 

leitura relacionados a idades de 0-11 anos 

 https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/  

 

Pacote de Ensino para aprender em casa para baixar (conteúdo é muito orientado 

Para KS2) https://www.ealhub.co.uk/home-learning-area/   

 

Hampshire EMTAS aplicativo da fase primária e aplicativo da fase secundária  

 – Muitos aplicativos diferentes para contar histórias etc, para primário e 

para secundário  https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-

centre  

 

Histórias do Mundo https://worldstories.org.uk/  

 

https://www.enchantedlearning.com/
https://literacytrust.org.uk/family-zone/
https://literacytrust.org.uk/family-zone/
https://www.eal-teaching-strategies.com/eal-resources.html
https://www.eal-teaching-strategies.com/eal-resources.html
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html?utm_source=dotdigital&utm_medium=email&utm_campaign=528100_Home%20Learning%20Activities_ALL_E2&utm_term=CTA_activitybooks&dm_i=4U16,BBHG,14S2P5,18PHY,1
https://www.robinhoodmat.co.uk/learning-projects/
https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/
https://www.ealhub.co.uk/home-learning-area/
https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-centre
https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-centre
https://worldstories.org.uk/
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Recursos de Ensino para todas as etapas https://www.tes.com/teaching-resources  

 

Alfabetização para todas as idades/Etapas   https://literacytrust.org.uk/family-zone/  

 

Página da National Literacy para os pais informaçoes e recursos de leitura 

relacionados a idades de 0-11 anos http://www.wordsforlife.org.uk/  

 

Jogos e atividades para primeiro idioma https://www.digitaldialects.com/  

 

Pacote de aprendizado para todas as idades e muito mais 

https://www.twinkl.co.uk/home-learning-hub   

  

 KS3 (Idade 11- 14)  

 

Lista enorme de websites para alunos da  EAL   https://ealjournal.org/2020/03/20/res

ources-for-eal-learners-during-school-closures/  

 

Hampshire EMTAS aplicativo da fase primária e aplicativo da fase secundária  

 – Muitos aplicativos diferentes para contar histórias etc, para primário e 

para secundário  https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-

centre  

  

Planilhas de matemática https://www.ks3maths.co.uk/worksheets.htm  

 

Livreto de lição de matemática https://www.tes.com/teaching-resource/ks3-maths-

free-massive-bumper-homework-booklet-11942062  

 

KS3 Pacote de aprendizado em casa https://www.twinkl.co.uk/resource/ks3-school-

closure-home-learning-resource-pack-t-p-772  

 

Pacote de apredizagem em casa KS3 Gratuita 

https://www.englishandmedia.co.uk/publications/free-key-stage-3-and-home-

learning-pack  

https://www.tes.com/teaching-resources
https://literacytrust.org.uk/family-zone/
http://www.wordsforlife.org.uk/
https://www.digitaldialects.com/
https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/
https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/
https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-centre
https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-centre
https://www.ks3maths.co.uk/worksheets.htm
https://www.tes.com/teaching-resource/ks3-maths-free-massive-bumper-homework-booklet-11942062
https://www.tes.com/teaching-resource/ks3-maths-free-massive-bumper-homework-booklet-11942062
https://www.twinkl.co.uk/resource/ks3-school-closure-home-learning-resource-pack-t-p-772
https://www.twinkl.co.uk/resource/ks3-school-closure-home-learning-resource-pack-t-p-772
https://www.englishandmedia.co.uk/publications/free-key-stage-3-and-home-learning-pack
https://www.englishandmedia.co.uk/publications/free-key-stage-3-and-home-learning-pack
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Recursos de Ensino para todas as etapas https://www.tes.com/teaching-resources  

 

Alfabetização para todas as idades/Etapas    https://literacytrust.org.uk/family-zone/  

 

Pacote de aprendizado para todas as idades e muito 

maishttps://www.twinkl.co.uk/home-learning-hub  

 

KS4 (Idade 14-16)  

 

Lista enorme de websites para alunos da  EAL   https://ealjournal.org/2020/03/20/res

ources-for-eal-learners-during-school-closures/  

 

Hampshire EMTAS aplicativo da fase primária e aplicativo da fase secundária  

 – Muitos aplicativos diferentes para contar histórias etc, para primário e 

para secundário  https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-

centre  

 

GCSE Bitesize https://www.bbc.co.uk/bitesize/levels/z98jmp3  

 

GCSE revisão, variedade de assuntos https://revisionworld.com/gcse-revision  

 

Recursos de Ensino para todas as etapas  https://www.tes.com/teaching-resources  

 

Pacote de aprendizado para todas as idades e muito mais  

https://www.twinkl.co.uk/home-learning-hub   

  

Alfabetização para todas as idades/ etapas https://literacytrust.org.uk/family-zone/  

  

https://www.tes.com/teaching-resources
https://literacytrust.org.uk/family-zone/
https://www.twinkl.co.uk/home-learning-hub
https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/
https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/
https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-centre
https://www.hants.gov.uk/educationandlearning/emtas/resources-centre
https://www.bbc.co.uk/bitesize/levels/z98jmp3
https://revisionworld.com/gcse-revision
https://www.tes.com/teaching-resources
https://www.twinkl.co.uk/home-learning-hub
https://literacytrust.org.uk/family-zone/

