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Aulas de Inglês para pré-escolar e 1º Ciclo 

 

Formador 

Maria Silva, Licenciada em Ensino de Português/Inglês, leciona desde 1997 ao 3º ciclo e 

Secundário em ensino regular e profissional. 

 

Duração 

1 hora por sessão, uma vez por semana 

 

Preço 

10 € de mensalidade 

 

Destinatários 

Crianças com idades entre os 4 e anos 10 anos 

 

Enquadramento 

Seria precipitado falar em ensino de inglês para pré-escolar e 1º ciclo há algumas décadas atrás. 

Nos dias de hoje essa realidade alterou-se. No dia-a-dia cruzamo-nos com exigências que se 

internacionalizaram e quanto mais cedo se aprender a lidar com ferramentas que nos façam ter 

sucesso no futuro, mais eficaz será a sua aplicação. 

Neste sentido, surgiu o horário do ensino de inglês para pré-escolar e 1º ciclo, onde a habituação 

à língua inglesa se faz de forma natural para uma melhor aprendizagem escolar futura. 

 

Objetivos 

- Identificar vocábulos de cumprimentos, linguagem de sala de aula, condições atmosféricas, 

numerais cardinais de 0 a 100, cores, corpo humano, roupas, brinquedos, família, animais de 

estimação da quinta e selvagens, sentimentos, partes e objetos da casa, alimentação, objetos, 
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lugares e ações escolares, dias da semana, meses do ano, dinheiro, descrição física, numerais 

ordinais, países e nacionalidades, estações do ano, meios de transporte, passatempos, desportos 

e disciplinas escolares; 

- Dizer o alfabeto; 

- Conversação básica de apresentação e questionamento. 

 

Metodologia 

Recurso aos métodos expositivo, demonstrativo, prático e participativo 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Classroom language 

 Weather 

 Cardinal numbers 

 Human body 

 Clothes 

 Colours 

 Familiy 

 Pets, farm animals 

 Feelings 

 House 

 Food 

 Games, directions, hobbies and sports 

 School, objects anda places 

 Personal identification: name, age, birthday 

 The alphabet 

 Days of week, months of the year, seasons 
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 Physical appearance 

 Countries, nationalities 

 The senses 

 Home, daily routine, time 

 Means of transport 

 

Exercícios práticos 

 Conversação; 

 Desenho e pintura; 

 Associação de imagens e expressões; 

 Música e audição de textos; 

 Jogos didáticos. 

 

Número mínimo de participantes 

3 pessoas  

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  

 

Número máximo de participantes 

20 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito a certificado das sessões em que participa e documentação de apoio. 

Material necessário: 

- Apenas será necessário o material individual de escrita e desenho em papel. 


