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isso, antes de utilizar o seu conteúdo, contacte o líder do consórcio para aprovação. 
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por si como pessoa ou como representante de uma entidade, por favor, notifique-nos imediatamente. 
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Introdução 

Este manual é um guia desenhado para apoiar pais, avós, encarregados de educação e as famílias 

dos estudantes envolvidos no programa de aprendizagens CLIL for YEC. 

Como é do seu conhecimento, as crianças são naturalmente curiosas e querem explorar o mundo 

que as rodeia. Adoram partilhar as suas experiências com os adultos, pois procuram continuamente 

a sua aprovação e apoio. Saber que os pais estão ativamente envolvidos nas suas aprendizagens 

ajuda as crianças a sentirem-se reconhecidas e amadas. A investigação confirma que quando os pais 

se envolvem na educação dos filhos, o sucesso académico destes aumenta drasticamente.  

Através deste projeto pretendemos incentivar pais e filhos a trabalhar em conjunto e a explorar 

juntos diferentes cenários de aprendizagem fora da sala de aula, em casa e na comunidade. Será 

simultaneamente uma experiência de aprendizagem e descoberta que aproximará os pais dos filhos 

e que ajudarão os primeiros a compreender melhor as aptidões, pontos fortes e personalidade dos 

filhos. Convidamos todos os pais a refletir e a iniciar um debate sobre alguns tópicos atuais 

prementes que abrirão as mentes dos jovens para questões importantes que afetam as suas vidas e 

o futuro de todos. 

Bem-vindo a CLIL, uma nova abordagem internacional e inovadora, que abre caminho para um 

futuro melhor! 

CLIL for Young European Citizens 
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1 O que é CLIL? 

CLIL é uma abordagem educativa para a aprendizagem integrada de línguas estrangeiras, que existe 

há muitos anos e que tem um uso consolidado em muitas escolas de toda a Europa. 

CLIL significa Aprendizagem Integrada de Conteúdo e de Língua Estrangeira, o que significa que um 

tema ou tópico é ensinado usando uma língua estrangeira, que neste caso é o inglês.  

CLIL ajuda os estudantes a aprender inglês indiretamente enquanto aprendem um conteúdo do 

currículo. Os estudantes usam o inglês para aprender, falam sobre uma variedade de temas 

como questões globais, problemas sociais, ambiente ou noções básicas de literacia financeira, 

para depois se dedicarem a agir nas suas escolas e comunidades para provocar mudanças.  

CLIL promove um uso natural do inglês, o que pode aumentar a motivação das crianças para a 

aprendizagem de línguas. Desta forma, os alunos que já estudam inglês na escola, por exemplo, 

têm a oportunidade de pôr a língua em prática num contexto real e funcional e comunicar em 

inglês em situações concretas aproximadas da realidade.  

As crianças, através da abordagem CLIL, são encorajadas a usar e experimentar a língua, focando-se 

na comunicação para a ação, em vez de apenas na correção gramatical ou na língua em si.  

CLIL oferece às crianças a oportunidade de se prepararem para o futuro onde terão de usar o inglês 

em contextos internacionais em futuros projetos escolares ou oportunidades de carreira. 
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2 Quais os tópicos abordados por CLIL for YEC e qual a sua 
relevância? 

Clil for YEC aborda os seguintes tópicos em inglês. 

 Educação para a Cidadania – Entender e pôr em prática a noção de respeito e entender como 

se tornar um cidadão global  

 Educação Ambiental – Explorar e aprender a tomar medidas para proteger o meio ambiente  

 Educação Financeira – Pensar em formas de poupar e usar dinheiro para beneficiar a 

comunidade. 

Através de CLIL for YEC, os estudantes aprenderão a pensar em questões sustentáveis, relevantes e 

importantes para o seu futuro. Através de tópicos selecionados, irão reconhecer o que importa hoje 

no mundo e conectá-lo com as suas experiências diárias. Concentrar-se-ão em como ser mais amigos 

do ambiente localmente e em partilhar as suas experiências a nível internacional. 

Através de jogos ativos e de trabalho de projeto os estudantes irão entender como os tópicos 

selecionados se relacionam com acontecimentos e atividades mundiais. 

Os estudantes sentir-se-ão cidadãos ativos num mundo global onde a diversidade, o ambiente e as 

questões financeiras importam, estão interligados e afetam o nosso dia-a-dia. Por outras 

palavras, os estudantes irão utilizar o que aprendem na escola fora da sala de aula e converter 

essas aprendizagens em ações que afetam positivamente a comunidade que os rodeia. 
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3 Porque é que os pais se devem envolver neste projeto? 

O envolvimento dos pais é vital. A investigação prova que quando os pais participam na educação 

dos filhos, estes ficam mais empenhados, motivados e ansiosos por participar em atividades na sala 

de aula, pelo que o seu desempenho académico aumenta. As crianças admiram incondicionalmente 

os pais, por isso quando os pais revelam um interesse ativo pelo que eles fazem e se envolvem nos 

assuntos da escola, os estudantes sentem que a escola faz sentido e é importante. Saber que os pais 

vão estar ao seu lado, ajudando-os a realizar tarefas, criará uma ligação mais forte e uma melhor 

relação entre pais e filhos. 

O nosso projeto destina-se a ajudar os pais a apoiar os seus filhos através de uma série de atividades, 

de forma simples e prática. Os pais poderão acompanhar o que os filhos estão a aprender na escola 

e os filhos comunicarão aos pais as atividades a realizar em conjunto. Todos os materiais foram 

concebidos a pensar nos pais, que poderão contar com o apoio dos professores ao longo do projeto. 

Aqui estão alguns exemplos de como pode participar:  

• Ajudar em atividades de produção ou recolha de materiais com os filhos para eventos de 

angariação de fundos 

• Participar em alguns jogos com os filhos ou realizar uma experiência simples em casa 

• Realizar atividades ao ar livre de reflorestação da cidade ou de horticultura 

• Acompanhar os filhos em visitas de estudo com professores  

• Criar recursos e distribuir materiais para projetos especiais 

• Fazer voluntariado em salas de aula 

• Participar como oradores convidados e partilhar os seus conhecimentos e experiência sobre 

culinária tradicional, cuidar de um animal de estimação, desporto, etc. 
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• Apoiar e organizar iniciativas escolares que ajudem a envolver outros pais  

A parte 2 do Manual irá fornecer mais ideias de atividades que pode realizar com os seus filhos. 
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4 O que é a perspetiva internacional? 

O inglês é, como sabemos, uma das principais línguas usadas internacionalmente para facilitar a 

interação entre pessoas de diversas origens linguísticas e culturais em todo o mundo. CLIL for YEC 

tem uma perspetiva internacional, por isso o inglês é usado como ferramenta de comunicação. 

Os estudantes serão expostos a muitos materiais e recursos autênticos em inglês, concebidos para 

crianças para, em seguida, os utilizarem em diversas situações fora da sala de aula através de: 

• Ações comunitárias - criando avisos bilingues, vídeos, cartazes para a comunidade 

relacionados com os tópicos das lições; 

• Intercâmbios virtuais com outras crianças da sua idade de outras escolas ou de partes do 

mundo.  

A língua será ajustada à idade dos estudantes e ao seu nível linguístico para favorecer uma troca 

mútua de ideias e valores numa comunidade internacional. 
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5 Que tipo de linguagem se espera que as crianças utilizem? 

Para dar um exemplo, os estudantes aprendem a usar estruturas simples e respondem a instruções 

simples que já conhecem. Inclui-se a linguagem que já aprenderam durante as suas lições de inglês, 

que é simples, mas funcional para a comunicação e interação social.  

Um outro exemplo que pode ser dado: espera-se que os estudantes compreendam instruções dadas 

pelos professores e respondam, expressando as suas preferências, desejos e opiniões sem se 

preocuparem com a correção gramatical. 

Aqui estão alguns exemplos de inglês na sala de aula: 

Instruções de compreensão: “Write your answer on the table” /”Watch the video and match the 

words with the pictures”. 

Os estudantes responderão usando diferentes estruturas 

1 I can ….( para expressar possibilidade) 

2 It is good / bad.  (para expressar opiniões) 

3 I like and I don't like …....I think / I don't think..... (para expressar preferências) 

4 I need …/ I would like.../ I want... (para expressar desejos) 

5 We must....(para expressar obrigação) 

 A linguagem usada depende do nível de inglês dos alunos. 

Os estudantes aprendem vocabulário novo através de imagens e de outras informações visuais, tais 

como vídeos, álbuns ilustrados, bem como por meio de movimentos, rimas e canções que os 

auxiliam na compreensão do conteúdo das lições. 
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Os estudantes são convidados a sair da sua zona de conforto e a experimentar a língua inglesa 

livremente. A correção gramatical, como mencionado, não é uma prioridade, mas a fluência já 

o é. Os estudantes têm oportunidade de usar a sua intuição, criatividade, linguagem corporal e 

estilo pessoal para comunicar mensagens. 

Os estudantes fazem experiências com a língua inglesa através de uma série de tarefas ou atividades. 

Os estudantes podem responder às muitas perguntas de várias formas, num inglês não perfeito ou, 

se ainda o não conseguirem fazer de forma verbalizada, utilizando a linguagem corporal e outras 

formas não-verbais de comunicação. 

Os estudantes aprendem a usar e a entender novas palavras ligadas aos tópicos: palavras como  

pollution, environment, floods, kindness e savings. 

Dependendo do seu nível de inglês, os estudantes são encorajados a utilizar formas linguísticas mais 

complexas, tais como “People must follow the rules”; “we need to protect the environment” 

“Let's stop natural disasters”. 

Os estudantes aprendem a sentir-se mais confortáveis com o inglês, focando-se no sentido geral em 

vez de na tradução. Tentam passar a mensagem sem se preocuparem com palavras individuais 

ou correção gramatical.  

Os estudantes aprendem através de histórias ou de outras fontes sobre sustentabilidade e em 

seguida refletem antes de apresentarem as suas ideias e opiniões sobre o tema. 



 
 

 

Pag. 15 of 34 

Project Title: CLIL for Young European Citizens - Project No. 2019-1-IT02-KA201-063222 - Erasmus+ Program - Call 2019 - Key Action 2 Strategic 

Partnership – KA201 - The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein 

6 Que atividades ou tarefas realizam os estudantes nas aulas? 

Os estudantes trabalham em grupos e utilizam fontes visuais e gráficas de informação como álbuns 

ilustrados, animações, cartazes, vídeos, e preenchem tabelas/gráficos com informação, 

identificam palavras-chave num texto, criam um storyboard, fazem flashcards, participam em 

jogos para rever o vocabulário, etc.  

Os estudantes leem, assistem a vídeos, desenham, ouvem, calculam, escrevem textos curtos e 

desenvolvem tarefas e atividades que os ajudem a compreender o conteúdo da lição e a 

aprender o vocabulário porque podem ver, ouvir e interpretar o que lhes está a ser apresentado 

pelo professor.  

Os estudantes resolvem problemas, pensam em soluções e criam materiais para a escola e para a 

comunidade que representem os seus pensamentos e ideias sobre como tornar este mundo 

melhor, já que todos os tópicos desenvolvidos estão ligados à sustentabilidade. 

Todas as atividades são adequadas à idade e ao nível linguístico dos estudantes.  

Os estudantes desempenham uma série de tarefas durante estas lições, tais como: 

• Fazer um jogo para aprender o vocabulário chave das lições relacionadas com um tópico 

específico 

• Ver um vídeo e preencher uma tabela 

• Fazer corresponder uma imagem a um texto ou reorganizar um texto ou imagens 

• Criar um livro digital com a descrição ou preparar mini apresentações, cartazes e muito mais 

• Apresentar os seus materiais aos colegas, à comunidade e a outras escolas. 
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7 O que vão os estudantes aprender com estas lições? 

Os estudantes desenvolvem uma compreensão internacional do mundo a partir de questões globais 

atuais descritas, em 2015, num documento importante, assinado por dirigentes políticos e governos 

de todo o mundo: Transforming our world. The 2030 Agenda for Sustainable Development – 

comummente conhecido sob o nome de Objetivos Globais para 2030, que abrange diversas áreas, 

desde a saúde e educação até à paz e à justiça.  

As lições abrangem alguns destes temas:  

Cidadania - Bondade, bullying, coragem pelos outros e cuidado de si 

Questões ambientais - Os 3 Rs de reciclagem, reflorestação das nossas cidades, reutilização, e 

desastres naturais 

Educação financeira - Ser um consumidor responsável: mercados locais, poupanças, banca, 

permutas e fazer escolhas éticas. 

Outros valores incorporados nas lições são os de abertura à alteridade cultural, ao respeito, à 

mentalidade cívica e à responsabilidade. Identidades europeias, tradições e pontos em comum, 

apreço pela diversidade cultural a nível económico, social e cultural. 
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8 Por que preciso de ajudar o meu filho se não sou professor? 

Não será um professor de profissão, mas poderá fazer a diferença. A aprendizagem um-para-um é 

extremamente benéfica para as crianças, já que se foca exclusivamente nas suas necessidades e 

competências individuais. CLIL for YEC criou uma série de mini projetos que abrangem a cidadania, 

questões ambientais e temas financeiros. Ser-lhe-ão facultados recursos, estratégias e um conjunto 

de atividades através deste projeto para que saiba exatamente o que pode fazer com eles. As 

crianças serão encorajadas a serem pensadores criativos e, com o seu apoio, terão de encontrar 

soluções, que depois terão de apresentar em inglês na aula e, mais tarde, aos seus homólogos do 

projeto.  

Ao debater as escolhas que o seu filho faz e ao procurarem soluções em conjunto, começará uma 

conversa sobre sustentabilidade, o que faz de si um educador. Estas atividades constituem 

experiências de partilha de aprendizagens com o seu filho fora do ambiente de sala de aula e são 

uma forma de projetar a sala de aula no mundo. 
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9 Por que devem os estudantes tornar-se cidadãos globais? 

Por exemplo, o seu filho está a aprender sobre os Direitos da Criança, desastres naturais, ou os 

Objetivos de Desenvolvimento Global para 2030. Está a inteirar-se de questões globais pelo que 

desejará agir como um cidadão global responsável e ativo que utiliza o inglês para comunicar a sua 

visão. Estas lições permitem que o seu filho projete a aprendizagem para fora da sala de aula e 

interaja: 

• localmente, com a comunidade local, as autoridades locais, museus, bibliotecas, indústrias,   

• internacionalmente, com outras crianças da mesma idade, comparando as suas 

comunidades.  
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10 Como é que podemos ajudar os estudantes a compreender 
estes tópicos? 

CLIL significa flexibilidade no que diz respeito à utilização do inglês na sala de aula. Os professores, 

com base no nível e na capacidade das crianças, decidem se conduzem as aulas total ou parcialmente 

em inglês, o que significa explicar conceitos na língua materna dos estudantes e depois mudar para 

inglês para realizar as tarefas. Os professores decidem, em conformidade, quanto inglês podem usar 

nas suas aulas.  

Os estudantes não estão sozinhos, pois abordam a informação apresentada durante a aula e as 

tarefas a realizar em grupos ou pares, de forma que podem apoiar-se mutuamente durante as aulas. 

Realizam uma série de tarefas e, no final, criam recursos ou produtos, tais como escrever uma lista 

de regras para a escola, recolher itens para angariar dinheiro ou criar um storyboard sobre questões 

sociais importantes. 
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11 O que acontece se o meu filho for tímido e não se sentir à 
vontade para usar o inglês? 

CLIL serve para todos os tipos de alunos.  

Uma vez que o foco não está na correção gramatical, mas na comunicação, os estudantes podem 

comunicar as suas ideias e pensamentos num ambiente inclusivo e seguro sem terem de se 

preocupar se cometem erros.  

Os estudantes podem ver, ouvir e interpretar o que lhes é apresentado pelo professor e comunicar 

o sentido de forma verbal e não-verbal já que, como mencionado, o fundamental é a 

comunicação e a capacidade de interagir com os outros.  

Os estudantes realizam tarefas com a orientação dos seus professores e em grupos, de modo a 

eliminar a pressão sobre o desempenho individual.  

Sem se preocuparem com a tradução, os estudantes utilizam o inglês de forma ativa e natural para 

realizar atividades, focando-se diretamente nas tarefas em si – tais como: ver vídeos, escrever 

breves resumos, preencher tabelas e fazer experiências. 

As tarefas foram concebidas para incorporar diferentes estilos de aprendizagem para que todos os 

estudantes, com a sua preferência particular por diferentes tipos de atividades, possam 

participar na aula ao seu próprio ritmo (por exemplo, haverá atividades para estudantes que 

são reservados e preferem desenhar e ação, movimento, jogos e canções para aqueles que 

gostam de aprender de forma ativa)  

Esta abordagem direta é muito prática e divertida porque é diferente de uma lição tradicional de 

inglês. Permite que até o estudante mais intimidado ou tímido participe e desfrute da 

experiência.  
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12 Como pai ou mãe, qual o meu papel específico? 

Sabemos que se preocupa com a educação do seu filho e que está muito ocupado, por isso, 

pensámos em algumas atividades online muito fáceis, que pode realizar com o seu filho. Encontrará 

instruções mais detalhadas na parte 2 do Manual.  

 Portanto, tudo o que precisa fazer é ser curioso e interessar-se pelo que faz o seu filho na escola. 

• Pergunte ao seu filho o que está a fazer na escola. 

• Ouça o seu filho.  

• Elogie o seu filho. 

• Arranje tempo para o seu filho. 

• Pergunte ao seu filho se quer mostrar ou contar o que precisa de fazer. 

• Siga este Manual. 
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13 Que tipo de atividades terei de realizar? 

São atividades fáceis e adaptáveis. Não precisa de ser um perito, não precisa de recursos especiais, 

pode encaixar todas as atividades na sua agenda e não precisa de saber falar inglês. 

Através destas atividades pode explorar junto com o seu filho conceitos simples de cuidado de si, 

paz, lar e comunidade. Muitas das atividades fomentam uma apreciação da natureza e a importância 

de a proteger. 

Estas atividades visam inspirar uma perspetiva esperançosa e positiva sobre o nosso mundo de hoje 

e sobre o futuro. Sinta-se livre para adaptá-los ao seu contexto e para ser criativo – o mais 

importante é que aprecie o processo e desfrute o tempo divertido que passa com o seu filho. É só 

vê-lo a aprender consigo! 

Pode ser necessário, dependendo do mini projeto a desenvolver, que tenha de auxiliar o seu filho 

em casa a: 

• Tirar fotos ou fazer desenhos e enviar material através do WhatsApp ou email para o 

professor 

• Colocar legendas na ordem correta para criar um storyboard 

• Participar um jogo online 

• Encontrar imagens online ou em revistas para o seu filho levar para a escola 

• Identificar ou recolher objetos 

• Fazer uma lista  

• Apoiar o seu filho a fazer uma apresentação digital ou a criar um livro digital 

• Ouvir uma canção, poema ou uma história 
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Quando os projetos envolverem outros elementos da comunidade envolvente, pode ser-lhe pedido 

para:  

• Visitar uma página web ou uma localização 

• Ajudar a organizar um evento 

As atividades ao ar livre que requerem o seu apoio ao projeto CLIL for YEC podem ainda envolver: 

• Cozinhar uma receita 

• Trocar brinquedos velhos ou recolher itens para um evento de angariação de fundos 

• Plantar árvores ou tratar de uma horta 

• Fazer compras no mercado local ou verificar preços no supermercado 

• Passear pela cidade / pelo campo /pelo parque e tirar apontamentos sobre determinados 

aspetos 

• Criar cartazes ou avisos para espalhar na comunidade 

• Organizar um evento 

 

Dicas para reforçar a relação pais-filhos 

Fale com o seu filho sobre o que está a acontecer na escola. Como mencionado, pergunte-lhe sobre 

atividades, programas, o que está a aprender ou o que achou interessante ou divertido nesse dia na 

escola. É importante, quando fala com o seu filho, ajudá-lo a acreditar em si mesmo e a ter a 

confiança de saber que pode ter sucesso.  
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Deve perguntar ao seu filho sobre o seu dia de escola e o que aprendeu em inglês, olhar para o 

caderno ou consultar o material publicado pelo professor nas redes sociais partilhadas com os pais. 

Pergunte ao seu filho que jogos ou atividades trouxe para praticar em casa. 

Faça muitos elogios, mesmo que o trabalho não esteja perfeito. Evite palavras negativas como 'Está 

errado' ou 'Não entendeste'. 
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14 O que posso fazer se o meu nível de inglês for baixo? 

O apoio dos pais é crucial, porque as crianças nesta idade querem e gostam de fazer atividades com 

os pais ou membros das suas famílias. Mesmo que não tenha um bom nível de inglês, pode apoiar 

o seu filho. Aquilo que lhe pedimos é que realize algumas atividades online simples com o seu filho 

e que o apoie quando ele estiver envolvido em intercâmbios virtuais. Será fácil, e receberá instruções 

precisas sobre o que precisa de fazer. 

Os pais dão o exemplo. O seu apoio emocional e físico ajuda a criança a perceber que se preocupa 

com ela, independentemente do seu nível de língua. Neste guia queremos envolvê-lo no 

processo de aprendizagem, o que pode ser benéfico não só para o seu filho, mas também para 

si.  

Até poder ser o seu filho a apoiá-lo, quando partilha o que aprendeu na escola e lhe quer ensinar o 

vocabulário que aprendeu durante a aula. Se não tiver a certeza de uma palavra, pode consultar 

o seu sentido, tradução ou pronúncia correta online ou usar qualquer outra aplicação.  

Há também outros benefícios: 

Pode até acabar por encontrar a motivação para aprender ou melhorar o seu inglês não só para 

ajudar o seu filho, mas por razões pessoais. Não deve preocupar-se com o inglês dele, mas deve 

ver estas lições como uma oportunidade para melhorar ou até mesmo aprender algum inglês 

num contexto não formal. 

Poderá também constituir uma oportunidade para melhorar as suas competências digitais, bem 

como as do seu filho, em família. Uma vez que as crianças precisam de ser guiadas no uso da 

internet, aprender a usá-la de forma responsável como ferramenta de investigação é uma 

aprendizagem crucial. 

Tudo isto ajuda a fortalecer a ligação entre pais e filhos e a apoiarem-se mutuamente no processo 

de aprendizagem. 
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15 O que significa intercâmbios virtuais? 

As lições também promovem intercâmbios virtuais, durante os quais o seu filho vai interagir numa 

plataforma segura com outras escolas e com crianças da sua idade, de modo a partilhar e comparar 

as suas experiências em inglês para se sentir parte de uma comunidade internacional de pessoas. A 

escola irá fornecer-lhe acesso e informação sobre a natureza específica destes intercâmbios virtuais, 

para que fique plenamente ciente de quem está envolvido e quando vão ocorrer esses intercâmbios, 

de modo a poder participar com seu filho.  
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16 Os intercâmbios virtuais são seguros? 

As plataformas usadas pela escola para intercâmbios virtuais são seguras. No entanto, é sempre 

importante ter cuidado e verificar quando as crianças usam a Internet. As escolas podem fornecer-

lhe mais informações e colocá-lo em contacto com um membro da equipe responsável por estes 

programas de intercâmbio virtual. 

As crianças são convidadas a conectar-se com outras escolas e alunos internacionalmente em um 

ambiente seguro na escola. A escola vai organizar através de uma plataforma de intercâmbios 

culturais, chamada VANTAGE, reuniões com crianças de escolas parceiras do projeto ou de outras 

organizações. Estes intercâmbios vão exigir que os estudantes preparem materiais sobre 

sustentabilidade, ambiente e experiências financeiras para partilhar com outros estudantes. Aos 

pais caberá o papel de ajudar os filhos a identificar e a preparar os materiais para estes intercâmbios 

culturais sobre questões de sustentabilidade. Os pais serão informados da natureza dos 

intercâmbios. 
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17  Quanto tempo preciso de dedicar ao projeto? 

Pode dedicar o máximo de tempo que puder aos seus filhos e ao projeto. Assim que começar, vai 

acabar por querer fazer mais, porque será tempo de qualidade passado a divertir-se com o seu filho. 

Tenha em mente que as atividades são divertidas e fáceis. 

Aqui estão algumas ideias que podem ser facilmente encaixadas na sua rotina semanal:  

Pode encontrar tempo, por exemplo, à noite ou num dia chuvoso para participar num jogo online, 

fazer uma experiência em casa, ajudar o seu filho a colorir ou fazer um objeto com materiais 

reciclados, cozinhar, até mesmo ler ou ver um vídeo, ou fazer uma competição de palavras. 

No fim-de-semana, ao ar livre, num dia ensolarado, pode: 

Recolher objetos pelo bairro ou cultivar algo no jardim num vaso, fazer exercício ou praticar um 

desporto com o seu filho, ou qualquer outra atividade de lazer. 

Visitar um museu ou uma galeria de arte, uma loja de caridade ou uma loja de produtos locais.  

Em casa, à noite, pode:  

Fazer perguntas ao seu filho para obter informações – em vez de perguntas, cuja resposta é "sim" 

ou "não", tente questões abertas que incentivem o debate: "Como foi a tua aula?", "Mostra-me 

que atividades fizeste na escola". Descubra qual a atividade preferida do seu filho naquele dia. 

Tentar estabelecer ligações entre o que o seu filho está a aprender na escola com a vida dele em 

casa, seja em inglês ou na língua materna: “How do you say this in English?” ou se não funcionar: 

“Is this a bin in English?”, “Where should I throw this bottle?”, “Where can we buy local apples?”.  

Falar com o seu filho sobre questões sociais ou culturais, ou grandes ideias – a discussão e exploração 

de grandes ideias incentiva o pensamento crítico, fomenta a curiosidade sobre como as coisas 

funcionam, cria entusiasmo para a aprendizagem e proporciona uma oportunidade para 
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transformar pensamentos em linguagem. Podem assistir juntos a um vídeo já visionado na 

escola e refletir sobre a sua mensagem em conjunto. 
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18 Que mais apoios tenho como pai ou mãe, se não perceber o 
que se passa? 

As lições CLIL for YEC constituem um plano de estudos com atividades e tarefas cuidadosamente 

descritas para realizar em casa. Haverá reuniões e trocas de emails ou anúncios em redes sociais 

entre pais e professores para mantê-lo informado. A escola usa diferentes canais para o apoiar, tais 

como:  

1. O sítio web da escola - verifique a ligação para CLIL para YEC onde pode encontrar mais 

informações.  

2. Representantes de turma e associação de pais, que podem comunicar diretamente consigo 

e mantê-lo informado sobre eventos ou reuniões escolares. 

3. Uma reunião CLIL for YEC será organizada antes do início das aulas para apresentar os 

materiais, os slides, os recursos de pequenos vídeos ou as listas de recursos de leitura 

adicional para os pais consultarem como apoio.  

 É-lhe dada à escolha uma série de atividades, sendo que os professores envolvidos no projeto estão 

atentos aos seus comentários para lhe oferecer o apoio de que necessita.  

Divirta-se com o seu filho. 
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19 O que é que o meu filho vai conseguir fazer no final do projeto? 

No final do projeto, o seu filho sentirá que faz parte de uma comunidade internacional, quererá 

aprender mais sobre o mundo que o rodeia e utilizará o inglês de forma mais confiante, pronto a 

abordar grandes questões. Estará preparado para aprofundar questões e provavelmente vai querer 

debater consigo o sentido dessas questões e as suas implicações Ao assistir como os pais dão o 

exemplo, é natural que as crianças se sintam mais ligadas a si, partilhando objetivos e opiniões 

comuns.  

Competências e capacidades que serão desenvolvidas através de CLIL for YEC: 

• Melhoria do nível de inglês do seu filho para falar sobre o ambiente, cidadania e questões de 

literacia financeira 

• Maior confiança linguística geral graças a intercâmbios virtuais com alunos de escolas 

parceiras 

• Maior motivação através de atividades baseadas em tarefas 

• Autoconfiança mais forte através do sentimento de cidadania ativa e ação na comunidade 

• Melhores relações pai-filho e maior ligação entre eles 

• Sentido de pertença a uma comunidade de alunos e uma atitude mais positiva relativamente 

à escola 

• Aumento da consciência social e curiosidade sobre questões sociais 
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20 Como posso usar o eCourse? 

Seguiu o caminho, parabéns! Agora tente fazer as coisas que recomendamos! 
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