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Inglês na Educação Infantil 
- - - - X 
A melhor idade para se aprender inglês ou qualquer outra língua, com certeza é na               
infância , pois a criança está muito mais aberta ao aprendizado e interage melhor.              
Nesse sentido, o contato com o inglês na educação infantil pode fazer toda a diferença               
para expandir o universo da criança desde cedo, além de proporcionar um upgrade             
significativo no currículo, facilitando sua formação em programas educacionais no          
exterior, além do relacionamento com pessoas de todo o mundo. 
Tudo bem já ser consenso que o aprendizado de inglês é regra e não mais uma opção,                 
mas aí vêm as dúvidas: como podemos potencializar o ensino do inglês e aproveitar a               
janela de oportunidade na fase infantil dos nossos filhos? 

Abaixo, separamos algumas dicas valiosas que ajudarão a desenvolver o portfólio           
linguístico da criança, somado o seu filho aprenderá na escola, com certeza você             
poderá potencializar o aprendizado da criança. 

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS COLÉGIO SIGMA - RIO BRANCO - Programa Bilíngue 



3 

 

1- FALE REGULARMENTE EM 
INGLÊS  
- - - - X 
Quanto mais o seu filho se acostumar a        
ouvir as palavras e sons, mais rápido vai        
assimilar o vocabulário e a boa pronúncia.       
Se você não é fluente, não se preocupe,        
inicie com poucas palavras ou pequenas      
frases. Misture português com inglês. Use      
livros com pequenas histórias de contexto      
infantil e mostre os nomes dos objetos e        
inglês. Existem frases e palavras básicas      

que servem para responder de forma educada, saudar ou dar um bom dia. Não são               
complexas e as crianças podem aprendê-las de forma contextualizada. Se você           
adquirir o hábito de repeti-las de vez em quando e continuamente seu significado em              
português, as crianças aprenderão sem perceber. Você pode introduzir em inglês e            
repetir em português e posteriormente usar apenas em inglês. Use o google translate             
para auxiliar na correta tradução.  
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     FRASES    

Good morning. – Bom dia. 

Good afternoon. – Boa tarde. 

Good night. – Boa noite 

What time is it? – Que horas são? 

Please: Por favor  

How are you? – Como você está? 

I love you - Eu amo você 

Can you answer the phone, please? – Você pode atender o telefone, por favor? 

Lunch is ready! – O almoço está pronto! 

I’m hungry! – Estou com fome! 

Be careful! – Tome cuidado! 

It 's time to sleep. – É hora de dormir. 

It’s not time for it! Não é hora para isso! 

I like this kind of food. – Eu gosto deste tipo de comida. 

We can go after I take a shower. – Nós podemos ir depois que eu tomar um                 
banho. 

Do you want to watch a cartoon? – Você quer assistir um desenho? 

Thank you! – Obrigado! 

How was your day? – Como foi seu dia? 

I’m going to bed. Good night. – Estou indo dormir. Boa noite. 

I’ll come back later. – Eu volto mais tarde. 
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You're welcome: De nada 

Put your trousers on: Vista suas calças  

There you have your socks: Suas meias estão ali  

Please, tie your shoes: Por favor, amarre os seus sapatos  

Brush your teeths: Escove os seus dentes  

Come on! Dinner 's ready: Venha! O jantar está pronto  

Let's go to school: Vamos para a escola  

Hurry up, it's late: Rápido, já é tarde  

What would you like for breakfast?: O que você quer tomar no café da manhã?  

Have you finished studying?: Já terminou de estudar?  

Do you have homework today?: Você tem deveres para fazer hoje? 

Hi, what’s up? – Oi, como vai? 

That’s a good question. – Essa é uma boa pergunta. 

What time is it? – Que horas são? 

Are you hungry? – Você está com fome? 

Hi darling! How was your day at school? – Olá, querido(a)! Como foi o seu dia na                 
escola? 

Nighty-night, my love! Sleep well.– Boa noite, meu amor! Durma bem. 

Let 's go to the park on the weekend? – Vamos ao parque no final de semana? 

Did you have fun today? – Você se divertiu hoje? 

God bless you - Deus te abençoe 

Good job! Bom trabalho ( Para elogiar uma tarefa de escola bem realizada) 

Well done! Bem feito  ( Para elogiar uma tarefa bem realizada) 
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2- ENSINO DE FORMA DIVERTIDA 
- - - - X 
Escolha exercícios lúdicos: use músicas e      
cantigas, faça leitura de livros atrativos e       
interessantes, faça teatro com fantoches,     
apresente jogos educativos. Dessa maneira     
ele vai aprender o vocabulário de forma       
contextualizada, divertida e mais rápida. A      
maioria das lojas de magazine vendem      

jogos pedagógicos, use para ensinar novas palavras. Compre massinha de          
modelar e crie um contexto para ensinar inglês para o seu filho. 

 

3- Jogos e apps 
- - - - X 
A tecnologia é uma realidade natural           
na rotina dos filhos. Por que não             
fazê-los usar esse tempo na frente de             
um celular ou tablet para atividades           
mais proveitosas? Os aplicativos têm         
inúmeros atrativos às crianças, já que           
possibilitam o aprendizado de forma         
mais intuitiva. Estabeleça um tempo de           
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uso na rotina da criança e deixe o celular ou tablet no modo avião. 

Pili Pop 
Indicado para crianças entre seis e dez anos, o Pili Pop permite o aprendizado do 
inglês de forma divertida. O aplicativo, que pode ser encontrado, por exemplo, no 

iTunes, já foi premiado no Parents Choice Mobile App Award 2013. A partir do 
reconhecimento da voz, ele interage com o usuário, auxiliando na melhora da 

pronúncia, do vocabulário e da gramática por meio de jogos específicos. 

O principal objetivo do Pili Pop é motivar seu filho a praticar oralmente o inglês 
no dia a dia. Nesse app ele aprenderá a reconhecer e pronunciar palavras 

cotidianas por meio dos jogos. O interessante é que, mensalmente, as atividades 
são renovadas, sem que se tornem cansativas e repetitivas. 

Smart Speller English 
O aplicativo Android é indicado para crianças pequenas que estão começando a 

aprender o inglês. Com desenhos distintos e divididos em sete categorias, o 
Smart Speller faz a criança repetir palavras simples em inglês, além de 

completar outras a partir dos jogos. 

Ao tocar nos objetos, a ferramenta também ensina a pronunciar o nome. É 
possível utilizá-lo gratuitamente. 

Me divirto em inglês 
Baseado em histórias e contos, o aplicativo Me divirto em inglês também é 

indicado para crianças que estão começando o processo do aprendizado. A 
partir do jogo, o usuário acompanha histórias clássicas, como Branca de Neve, 
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Cinderela, A Bela Adormecida, entre outras, além de escutar músicas, interagindo 

com o que se passa na tela. 

Os criadores da ferramenta acreditam que o enfoque baseado em histórias ajuda 
as crianças a entenderem expressões em inglês, já que elas estarão 

contextualizadas. 

Grammar Wonderland 
Focado na gramática da língua estrangeira, o Grammar Wonderland faz a criança 

responder a perguntas sobre a grafia correta das palavras como obstáculo para 
avançar nas fases dos jogos. Ao acertar a questão, o usuário avança algumas 

casas. 

A ideia é levar o personagem a muitas aventuras enquanto se aprende a usar 
substantivos, verbos e adjetivos. Ou seja, aprende-se a gramática de forma 

lúdica e divertida. Ele pode ser encontrado no iTunes e de forma gratuita para 
Android. 

Utilizar aplicativos traz várias vantagens para a aprendizagem, como permitir a 
absorção do conhecimento em todo lugar e a qualquer hora. A interação direta 

entre o usuário e o aplicativo possibilita que cada um aprenda dentro do seu 
tempo e enfrente desafios individuais. 

Fonte: https://materiais.teddybear.com.br 
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4 - Desenhos 
- - - - X 
Diversão não necessariamente significa    
deixar as obrigações e aprendizados de      
lado. Assistir a desenhos animados é      
uma ótima maneira de aprender um      
novo idioma, por exemplo. As pessoas      
necessitam de formas dinâmicas e     
lúdicas para desenvolverem   
conhecimento em algo novo,    
principalmente nas primeiras fases da     
vida.  

Alguns dos melhores Desenhos Animados para seu filho 

aprender Inglês 

1. “Martha Speaks” 

O que é: “Martha Speaks” é um programa sobre um cão que aprende a falar depois de 
comer uma sopa de letrinhas. Este programa se concentra em ensinar novas palavras, 
e cada episódio tem palavras de vocabulário explicadas antes e depois do episódio. 
Essas palavras são usadas várias vezes durante o episódio para que você nunca as 
esqueça. 

A melhor coisa em “Martha Speaks”, no entanto, é como é um desenho inteligente. Ele 
não “emburrece” seu conteúdo só porque é para crianças. Na verdade, é muito 
engraçado! Até a abertura é boba! 
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Onde você pode assistir: PBS Kids e YouTube. 

 

2. “Word Girl” 

 

O que é: É hora da expedição! Uma expedição é uma viagem ou uma viagem, e Doki e 
seus amigos embarcam em uma a cada episódio. Doki e sua equipe exploram 
diferentes partes do mundo e aprendem sobre novas culturas e palavras associadas a 
elas. Este desenho animado é ótimo se você quiser aprender não apenas sobre novas 
palavras, mas também novas culturas. 

Onde você pode assistir: Amazon Prime 

 

3. “Curious George” 

O que é: George, o Curioso, é um macaco africano doce que não pode deixar de ter 
problemas. O amigo de George, "O Homem do Chapéu Amarelo", tenta muito cuidar de 
George e está sempre salvando o dia. Os temas do programa são sobre aprendizado, 
perdão e curiosidade lúdica. 

Onde você pode assistir: YOUTUBE 

4. “Regular Show” 

O que é: “Regular Show” é outro programa infantil com cara de adulto. Este desenho 
animado é sobre animais meio humanos e outros personagens variados que trabalham 
em um parque e acabam em todos os tipos de situações ruins, geralmente por causa 
da preguiça. 
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Assim como “Adventure Time”, “Regular Show” é um pouco estranho, e tem algumas 
piadas que crianças não entenderiam. Mas ao contrário de “Adventure Time”, este 
programa tem um humor bem seco. Se “Adventure Time” não for para você, este pode 
ser! 

Onde você pode assistir: O Cartoon Network tem alguns episódios completos 
disponíveis e muito mais pode ser encontrado no YouTube. 

5. Daniel Tiger 

O que é: é um desenho educativo, com abordagem em bons comportamentos, 
sentimentos, rotinas, descobertas, sobretudo na fase da educação infantil. 

Onde você pode assistir: Youtube 

 

6. English Singsing  

O que é: é um desenho focado no ensino do inglês, de longe, o melhor desenho, pois                 
contextualiza o aprendizado e utiliza diversas formas para ensinar o inglês. É uma série              
especialmente desenvolvida para que a criança aprenda inglês de forma lúdica e            
divertida, desenvolvendo o portfólio linguístico. Desenho focado na faixa de 4 até 12             
anos. 

Onde você pode assistir: Youtube 

 

 

 

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS COLÉGIO SIGMA - RIO BRANCO - Programa Bilíngue 

https://www.youtube.com/watch?v=4PV1LUVZWD0
http://www.cartoonnetwork.com/video/regularshow/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=SqG9UzKAtxE&t=1634s
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7. Geethanjali Kids - Rhymes and Stories  

O que é: 

Neste canal, seu filho poderá assistir histórias nossos populares: Rapunzel, Cinderela,           

Bela Adormecida, Pinóquio, Bela e a Fera, Thumbelina, Hansel e Gretel,           

Rumpelstiltskin, Jack e o pé de feijão, O Gingerbread Man, Cachinhos Dourados e os              

Três Ursos, Chapeuzinho Vermelho, Rimas Infantis , Aprenda alfabetos, aprenda cores           

e muito mais! 

Onde você pode assistir: Youtube 

 

 

 Conclusão 
- - - - X 
Estudar inglês na educação infantil faz com       
que o pequenino aprenda o novo idioma       
juntamente ao português, o que permite que o        
seu cérebro tenha mais facilidade para trocar       
de língua ao se comunicar do que quem só         
começa a conhecê-lo na fase adulta, quando já        
é um falante nativo consolidado. No Colégio       
Little Sigma as crianças são imersas no       
contexto da língua, aprendem enquanto     
brincam e descobrem novas possibilidades. 
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