
 
 

Ateliê de Inglês  

 Viver em Inglês – Life in English 

O ateliê “Life in English” pretende, mais que proporcionar contacto com a parte linguística, 

privilegiar uma uma visão bicultural nas crianças 

Assim, os temas abordados visam abarcar diversas áreas de vivência, deixando as crianças 

explorar não só diferenças culturais entre o Português, que é a sua base, e o Inglês, mas 

também muitos dos seus pontos de contacto. O seu objetivo passa também por, através da 

língua, mostrar às crianças as semelhanças que podem existir, tornando-as mais autónomas e 

seguras no uso do Inglês no futuro. 

E como a língua se aprende usando-a, a aquisição de novo vocabulário e algumas estruturas 

gramaticais serão apresentadas ao longo da semana através dos temas escolhidos para cada 

um dos dias, em que as actividades visam, de uma forma muito lúdica e dinâmica, uma 

sedimentação dos conhecimentos apresentados. 

Sempre num espírito de cooperação, vamos abordar: 

1º dia – O Dia-a-dia: neste dia trabalharemos vocabulário, expressõe e atitudes relacionadas 

com a vida na escola, na cidade, em casa e com atividades praticadas. Preparem-se atletas, 

para a nossa versão em Inglês do “Jogos sem Fronteiras” que aliam estes 3 temas à perícia e 

capacidade de resolução de problemas de cada equipa! 

2º dia – A Natureza: despertando o interesse das crianças para um mundo que lhes é muito 

próximo, o mundo natural, vamos privilegiar o contacto com elementos naturais, frisar a 

importância de um mundo de diversidade e características terapêuticas de algumas plantas 

que podem ser facilmente encontradas em casa e jardins. Também falaremos sobre cuidados a 

ter com as nossas plantas e animais. 

3º dia – Culinária: deixar os nossos pequenos mestres de culinária meter as mãos na massa e 

confecionar alguns alimentos, como saladas de frutas, sandwiches deliciosas e outros pitéus de 

fácil preparação e que, seguramente, agradarão a todos. E como chef que se preze tem o seu 

equipamento, a produção de engraçados chapéus de cozinheiro não podia ficar de fora. 

4º dia – Experiências: Quem nunca sentiu a atração de experimentar coisas novas? Neste dia 

preparem-se os nossos futuros cientistas para alguns momentos de perfeita surpresa. Desde 

algumas ilusões de ótica e jogos que confundem a nossa perceção da realidade por breves 

momentos, até ao vulcão que as crianças tanto gostam de fazer entrar em erupção e até usar 

copos de água como instrumento musical. 

5º dia - A Páscoa: como não poderia deixar ser pela altura do ano em que se realiza o ateliê, 

esta tradição vai estar em destaque com a produção de material decorativo, uma “Caça aos 

Ovos da Páscoa” 



 
 

Todos os dias teremos leitura de história, produção de material 

lúdico representativo do tema diário, músicas e jogos de sedimentação de conhecimentos. 


