Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto
Rua Alvarenga, Nº 519 -Bairro: Cabeças
Ouro Preto - MG - Tel: 3552-7000
COMUNICADO Nº 028/ 2016

Data: 12/04/2016
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsáveis pelos Alunos(as) do Ensino Fundamental- Anos Iniciais
Assunto: Aulas de Inglês
Senhores Pais e responsáveis,

A partir do 1º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais os alunos iniciam as aulas de
inglês. Para esta turma, foi adotado o livro “My Little Island” e as aulas têm como objetivos:
proporcionar aos alunos a aquisição de um vocabulário básico, a partir de músicas e
brincadeiras relacionadas à sua realidade; estimular a produção oral através de jogos e
dramatizações; contribuir para o desenvolvimento global das potencialidades por meio de
atividades que estimulem a memória, o raciocínio, a agilidade mental, a observação e a ação.
Os temas abordados são: cumprimentos, objetos escolares, família, brinquedos, o corpo
humano, alimentos, animais de estimação e etc. Acreditamos assim que as crianças estarão
bastante motivadas, o que proporcionará a oportunidade para o desenvolvimento da
aprendizagem de todos.
Contamos também com o apoio de vocês, conversando, perguntando e principalmente,
explorando o cd-rom que se encontra no final. O cd tem atividades extras, jogos, vocabulário,
vídeos e músicas.
Não se esqueçam! As aulas são na terça e quinta.
Atenciosamente,

A coordenação de Línguas Estrangeiras
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