


Proposta Pedagógica - Inglês na Educação Infantil 

Partimos de uma percepção de que é por meio do brincar que o aluno pode 
vivenciar situações do dia a dia que vão prepará-lo para expressar-se no idioma 
de forma natural nos mais variados contextos.  
 



Para se adquirir 
conhecimento do segundo 
idioma nos primeiros anos de 
vida, é primordial ter 
motivação e contato 
frequente com a língua 
inglesa.  
 
Nossas aulas de inglês 
promovem isso por meio de 
brincadeiras desafiadoras aos 
pequenos, que começam a 
explorar uma forma de se 
expressar em inglês. 
 
 

Proposta Pedagógica - Inglês na Educação Infantil 



Nossos principal objetivo é apresentar o idioma de maneira significativa 
e contextualizada, favorecendo os diferentes estilos de aprendizagem 
por meio de histórias, músicas, jogos e brincadeiras, culinária, 
jardinagem e dramatizações, dentre outras atividades.  
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Proposta Pedagógica  

Inglês na Educação Infantil 

Carga horária  
 
Infantil 2 – 1 aula por semana  
Infantil 3 – 2 aulas por semana 
Infantil 4 – 3 aulas por semana 
Infantil 5 – 3 aulas por semana  
 



Material do aluno 

Infantil 2 – Songs and Rhymes 1 

Infantil 3 – Goldilocks and the Three Bears 

Infantil 4 – The Gingerbread Man 

Infantil 5 – The Country Mouse and the Town Mouse 

Proposta Pedagógica  

Inglês na Educação Infantil 



Infantil 2 - SONGS AND RHYMES BOOK 1 
Alguns temas abordados nesse nível  

                                                

Feelings 

 
Pet 

animals 

 

 
Colours 

 

Parts of 
the body 

Means of 
Transportation 

 

  Food 

 
Hobbies 

 

Families 

 

Numbers 

Musical 
Instruments 

 

Houses 

  
        People  

Nature 
Farm 

animals 

 



1 / 2 ANOS DE IDADE 
 

Livro colorido de músicas, com ilustrações e ritmos adequados para essa faixa 
etária. 
Músicas: 
Hugs and Kisses 
Round and round the garden 
One Potato 
Ten little Indians 
When dogs get up in the morning                                                                                                   
Listen and do 
One, two and three 
Pat-a-cake 
London Bridge 
I’m a little teapot 
Today is your birthday 
Rain, rain go away  
 
Material do professor: 
- Kit do aluno 
- Livro do professor com orientações aula-a-aula 
- Puppets em EVA 
- Music cards 
 
Material do aluno: 
- Livro de música 
- Cd de áudio 
- Caderno de registro tamanho A3  
 

Livro do professor com CD 

Livro do aluno 

Music Cards 



 People Nature & Personal Safety  

Parts of the 
house 

Animals 
 

Toys - bedroom 
 

Values  
Abilities 

Myself, greetings  
and introductions 

 

Feelings 
 

Parts of 
the body 

Daily Routine healthy 
habits 

 

Infantil 3 - GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 
Alguns temas abordados nesse nível  



 

 

Material do professor: 
- Kit do aluno 
- Cd do professor com músicas e narração da história 
- Livro do professor com orientações aula-a-aula, 
fichas fotocopiáveis, sugestões de atividades extras e certificados. 
- Personagens em EVA 
- Bonecos dos personagens em feltro 
- Dedoches em feltro 
- Music Cards 
- Story Cards 
 
Material do aluno: 
- Livro de história com adesivos - Cd de áudio e cd rom 
- Livro de registro  

3 ANOS DE IDADE 

Livro do professor com CD 

Bonecos em feltro Personagens em EVA 
Music & Story cards 

Livro de registro 

Livro de história  



Asking for help 
 

Infantil 4 - THE GINGERBREAD MAN 
Alguns temas abordados nesse nível  

Parts of 
the body 

Horses and               
Means of transportation 

 

                                                
Feelings 
 

Actions and Nature 

  Food 
 

Families 
 

Solving 
problems 

 
Farm and Farm animals 

Pet animals 
 

 
Life cycle  
of a hen 

 

  
   People in community 

Houses 



 

 

Material do professor: 
- Kit do aluno 
- Cd do professor com músicas e narração da história 
- Livro do professor com orientações aula-a-aula, 
fichas fotocopiáveis, sugestões de atividades extras e certificados. 
- Personagens em EVA 
- Bonecos dos personagens em feltro 
- Dedoches em feltro 
- Music Cards 
- Story Cards 
 
Material do aluno: 
- Livro de história com adesivos - Cd de áudio e cd rom 
- Livro de registro  

4 ANOS DE IDADE 

Livro do professor com CD 

Bonecos em feltro Personagens em EVA 

Music & Story cards 

Livro de registro 

Livro de história  



Country 
environment 

Going home 
 

Infantil 5 - THE COUNTRY MOUSE AND THE TOWN MOUSE 
Alguns temas abordados nesse nível  

Pet Animal 

Family,  Rooms,  
Toys and Danger 

 

Junk Food 
 

Likes  
and dislikes 

 

Feelings  
 

Means of transportation 
 

Rooms in a house 
 

Special Dates 
 



 
 

Material do professor: 
- Kit do aluno 
- Cd do professor com músicas e narração da história 
- Livro do professor com orientações aula-a-aula, 
fichas fotocopiáveis, sugestões de atividades extras e certificados. 
- Personagens em EVA 
- Bonecos dos personagens em feltro 
- Dedoches em feltro 
- Music Cards 
- Story Cards 
 
Material do aluno: 
- Livro de história com adesivos - Cd de áudio e cd rom 
- Livro de registro  

5 ANOS DE IDADE 

Livro do professor com CD 

Bonecos em feltro Personagens em EVA 

Music & Story cards 

Livro de registro 

Livro de história  



Tecnologia 
Os alunos do Infantil 3, Infantil 4 e Infantil 5 contam com uma ferramenta extra de tecnologia, 
onde podem acessar as histórias e jogos para praticarem o idioma com seus familiares.  
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 As aulas no Ensino Fundamental I são baseadas no conceito da 
aprendizagem significativa e planejadas para facilitar a interdisciplinaridade 
e contextualização dos conteúdos programáticos. 

 

Os materiais escolhidos apresentam temas atuais e variados; e todas as 
áreas de conhecimento são favorecidas, assim como os diferentes estilos de 
aprendizagem. 
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 A exposição à escrita é ressaltada nos primeiros níveis, valorizando o ato da 
reflexão, o levantamento de hipóteses e a conscientização das diferenças 
entre a língua mãe e o novo idioma a ser adquirido.  
 

 Já nos níveis seguintes, priorizamos a formalização da gramática em 
contextos próximos à realidade dos alunos e a reflexão sobre a escrita por 
meio de jogos. 
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Carga horária  
 
1º Ano – 3 aulas por semana  
2º Ano – 3 aulas por semana  
3º Ano – 3 aulas por semana  
4º Ano – 3 aulas por semana  
5º Ano – 3 aulas por semana  
 



Material do aluno 

1º Ano – Purple Book 

2º Ano – Red Book 

3º Ano – Yellow Book 

4º Ano – Green Book 

5º Ano – Blue Book 
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1º Ano  
 



2º Ano  
 



 
 3º Ano  
 



 
 4º Ano  
 



 
 5º Ano  
 


