
#THOMASBILÍNGUEFORSCHOOLS

Trilhas de aprendizagem para você fazer 
em casa com as crianças e, juntos, praticarem 

o inglês como deve ser.
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2-3 YEARS OLD



Você já deve ter se deparado com essa afirmação. Como é possível que 
ela tenha diferentes significados para cada um, queremos te apresentar 
o que parceria significa para o Thomas Bilíngue for Schools.

Para nós, a parceria tem um valor único e inegociável: estarmos juntos!

Enxergamos alunos, famílias, educadores e gestores em sua 
individualidade e abraçamos suas necessidades para desenvolver um 
programa personalizado, consistente e moderno que os ajuda a 
alcançarem objetivos e a realizarem sonhos.

Parceria em nossa concepção é promover novas experiências - e nisso 
somos especialistas! Está no nosso DNA.

O Thomas Bilíngue for Schools proporciona novas perspectivas de 
aprendizagem, dentro ou fora da sala de aula, on-line ou o�-line… 
Somos capazes de nos adaptar e nos reinventar para enfrentar cenários 
desafiadores, somando nossa experiência de mais de 57 anos de 
atuação na área educacional à expertise de nossos parceiros. Fomos 
reconhecidos e certificados pela Embaixada dos Estados Unidos como 
Centro Binacional Brasil-EUA pela excelência no ensino da língua 
inglesa e pelo trabalho de promoção da cultura.

Parceria é sempre buscar transformação, e acreditamos que o único 
caminho para buscá-la é por meio do conhecimento.

Preparamos e incentivamos nossos parceiros a serem autônomos, mas 
sem nunca esquecerem que estamos presentes em todos os 
momentos. Somos cúmplices na calmaria e nos dias de turbulência. 
Afinal, parceria é isto: estarmos juntos!

Educação é
p a r c e r i a .
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Antes de começarmos, que tal prepararmos o seu ambiente
para gerar a melhor experiência de aprendizagem possível?

Confira nossas dicas rápidas e fáceis e coloque-as 
em prática desde já.

APRENDIZAGEM
SUA CASA

COMO ESPAÇO DE



Busque ambientes com luz natural - se tiver natureza do lado 
de fora, melhor ainda. Um espaço iluminado e arejado ajuda a 

reduzir o estresse e aumenta a concentração. Sempre que 
possível, disponibilize para as crianças ambientes com janelas.

DICA #1



Crie um ambiente agradável onde as crianças se sintam 
confortáveis   o suficiente para quererem prolongar seu 

tempo de aprendizado.

DICA #2



Converse sobre barulho durante as tarefas escolares. 
Explique às crianças quais momentos são apropriados para 

ouvir uma música e procure identificar, com elas, quais 
barulhos da casa costumam tirar a atenção.

DICA #3



READY?
Devido à idade das crianças (2-3 anos), as famílias 

deverão acompanhar e dar suporte à execução desta 
trilha de aprendizagem. Esta atividade trabalhará de 

forma contextualizada o vocabulário relacionado 
a TOYS (brinquedos).

ARE



Crianças assistem a 
um vídeo sobre o 

tema.

Crianças fazem 
conexão com seu 

cotidiano e 
identificam seu 

brinquedo favorito

Família reforça a 
importância de 

manter os 
brinquedos 
organizados

Crianças e suas 
famílias 

desenvolvem 
soluções

Crianças e famílias 
fazem um registro 

da solução e 
compartilham nas 

redes sociais

5 min

5 min

10 min

5 min

5 min

30 MINUTOS



WHAT IS IT?

VIDEO

Assista ao vídeo com a criança.

https://youtu.be/8-SWzpdcl6E


VOCABULÁRIO

Identifique pela casa com a criança quais brinquedos 
da lista ela possui.

BALL

BEAR

BLOCK

CAR

DINOSAUR

DOLL

KITE

PLANE

ROBOT TRAIN



CLEAN UP

VIDEO

Assista ao vídeo com a criança e converse sobre a importância 
de manter os brinquedos organizados.

https://youtu.be/SFE0mMWbA-Y


Incentive a criança a organizar os brinquedos 
no quarto dela (com sua ajuda).

ARRUMAR OS BRINQUEDOS



Agora tire uma foto bem bonita da criança organizando seus 
brinquedos, poste nas redes sociais e marque

@thomasbilingueforschools. 

Use também as hashtags: 

#ThomasBilíngueForSchools 
#ThomasAtHome 

#CasaThomasJefferson 
#StayHome 
#StaySafe

TIRE UMA FOTO



READY?

ARE

Devido à idade das crianças (2-3 anos), as famílias 
deverão acompanhar e dar suporte à execução desta 

trilha de aprendizagem. Esta atividade trabalhará 
de forma contextualizada o vocabulário 

relacionado a FRUIT (frutas).



Crianças assistem a 
um vídeo sobre o 

tema

Crianças fazem 
conexão com seu 

cotidiano e 
identificam suas 
frutas favoritas

Família reforça a 
importância de 

manter uma 
alimentação 

saudável

Crianças e suas 
famílias 

desenvolvem 
soluções

Crianças e famílias 
fazem um registro 

da solução e 
compartilham nas 

redes sociais

5 min

5 min

10 min

5 min

5 min

30 MINUTOS



APPLES AND BANANAS

VIDEO

Assista ao vídeo com a criança.

https://youtu.be/r5WLXZspD1M


VOCABULÁRIO

Identifique com a criança quais frutas 
vocês têm em casa.

FRUIT

BANANASAPPLES

REDYELLOW



WASH YOUR HANDS

VIDEO

Assista ao vídeo com a criança e converse sobre a importância 
de lavar as mãos antes de comer.

https://youtu.be/dDHJW4r3elE


Incentive a criança a separar as frutas da casa (com sua ajuda). 
Pergunte a ela as cores das frutas e organize-as por cor.

SEPARAR AS FRUTAS



Agora tire uma foto bem bonita da criança separando as frutas 
em casa, poste nas redes sociais e marque

@thomasbilingueforschools. 

Use também as hashtags: 

#ThomasBilíngueForSchools 
#ThomasAtHome 

#CasaThomasJefferson 
#StayHome 
#StaySafe

TIRE UMA FOTO
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www.thomasbilingueforschools.com    |    +55 (61) 3442 5537

https://www.linkedin.com/showcase/thomas-bil�ngue-for-schools/
https://www.instagram.com/thomasbilingueforschools
https://www.facebook.com/thomasbilingueforschools
https://www.thomasbilingueforschools.com/



