
Bilíngue: 

 
Com o objetivo de auxiliar a escola e as famílias nesse período em que os 

alunos estão em casa, lançamos o Home Study, um book com sugestões de 

atividades para cada segmento. Dessa forma, o aluno manterá o contato com 

o idioma e com os conteúdos propostos pelo programa bilíngue de maneira 

relevante e significativa. 

Acesse todos os arquivos: https://bit.ly/HomeStudy_IS 

Ou envie de maneira individual, de acordo com os segmentos: 

Educação Infantil: https://bit.ly/HomeStudy_EI 

Fundamental Anos Iniciais: https://bit.ly/HomeStudy_AI 

Super Simple Songs 

(https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs/videos) 

Um canal no Youtube com diversas canções voltadas para o público infantil. 

As crianças aprendem as canções com facilidade, algumas delas já utilizadas 

em sala, e podem praticar em casa com a família. 

Dream English (http://www.dreamenglish.com/) 

O Dream English, muito parecido com o Super Simple Songs, é um site com 

diversas canções voltadas ao público infantil. O diferencial é que ele traz 

também sugestões de jogos para serem feitos com as crianças. 

Fun Brain (https://www.funbrain.com/) 

O site Fun Brain apresenta a vídeos, livros e jogos, que podem ser selecionados 

por nível no idioma. 

Lyricstraining (https://lyricstraining.com/) 

O Lyricstraining, disponível tanto em site quanto em aplicativo, permite aos 

adolescentes praticarem as músicas que mais gostam. Primeiro eles escolhem 

qual música querem ouvir. Em seguida, escutam a música enquanto devem 

completar a letra da canção com o que escutam. 

Learn English Kids (https://learnenglishkids.britishcouncil.org/apps) 
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Um site do British Council (Conselho Britânico), o Learn English Kids traz 

diversas sugestões de atividades focadas nas habilidades de leitura e 

compreensão auditiva, gramática e vocabulário, além de jogos para a 

consolidação do conteúdo. Há atividades para todas as faixas etárias. 

 

Netflix (https://www.netflix.com/br-en/) 

 

O Netflix já parte da vida de muitas famílias e é possível selecionar a navegação 

voltada para o público infantil. Nessa área, é interessante colocar filmes e 

desenhos em inglês, sendo uma forma de divertimento e também de prática 

do idioma. 

https://www.netflix.com/br-en/

