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O que os pais precisam saber….. 

 

 

 

 

 

Programa Two-Way Português/Inglês 

 



POR QUE PORTUGUÊS? 

http://www.youtube.com/watch?v=BcZ2kDh7TSA


Agenda 
 
↗ Boas vindas e apresentação 
↗ Apresentação de pais e estudantes 
↗ O que é o Programa Two-Way português/inglês? 

↗   Definição 

↗ Objetivos do programa Two-Way 

↗ Benefícios do Two-Way 

↗ Qual é o papel dos pais?  

↗ O que as pesquisas mostram? 

↗ Recursos para os pais 

 

 

  

 



Por que Two-Way? 

                                Atividade              

↗ Por que você está considerando este 
programa para a sua criança?       



POR QUE Two-Way? 

http://www.youtube.com/watch?v=hTG0YFU8vWA


Definição 

↗ Os programas Two-Way encorajam o bilingualismo, a 

biliteracia, uma maior consciência da diversidade linguística e 

cultural, e altos níveis de sucesso acadêmico através da 

instrução em duas línguas 

↗ O Two-Way é uma forma adicional de educação na qual os 

alunos são alfabetizados e ensinados em duas linguagens 

↗ Os programas Two-Way usam a linguagem alvo no mínimo 

50% do tempo de instrução diário 

↗ Os programas Two-Way se estendem por pelo menos 5 anos 

Fonte:  www.dual-language.org 



Os 3 pilares do programa em dois idiomas 



Português na sala de aula 

http://drive.google.com/file/d/1QWQJK0JuvJuP4A5_XclExtsfPVvqGn0s/view


Vantagens para falantes nativos de 
português/aprendizes de inglês  

↗ Os alunos atingem o mesmo nível ou um nível mais alto em inglês do que os alunos 

que frequentam outros programas de desenvolvimento de inglês (Programa 

Transicional Bilingue/  TBE e Programa com Apoio para Inglês/ SEI) 

↗ Aumento no sentimento de orgulho e auto-estima 

↗ Na escola, os alunos são modelos de compentência em português para os outros 

alunos que estão aprendendo  português 

↗ Em casa, os alunos desenvolvem atitudes muito positivas sobre sua herança cultural e 

linguística e conseguem comunicar-se com a família  



Vantagens para Falantes Nativos de 

Inglês  
 

↗ Os alunos atingem um nível de inglês igual ou mais alto que os 

colegas que falam somente inglês em salas de aula que 

ensinam somente em inglês. 

↗ Os alunos desenvolvem atitudes muito positivas sobre os 

colegas que falam outros idiomas e vem de culturas diferentes.        

↗ Os alunos desenvolvem atitudes muito positivas sobre a sua 

herança linguística e cultural. 



Benefícios do Bilingualismo 

↗ O que você sabe sobre os benefícios do Two-Way? 
 

 Os estudos sobre o cérebro: 
 

↗ Aumento da flexibilidade cognitiva 
↗ Multitarefas 
↗ Melhor habilidade para solucionar problemas (desde 

perspectivas diferentes) 
↗ Atrasa o surgimento do mal de Alzheimer 

 
   

 

Two Way Education of New Mexico 

 



Benefícios do Bilingualismo 

http://www.youtube.com/watch?v=MMmOLN5zBLY


O Papel dos Pais no Two-Way  

↗ Pais como primeiros professores 

↗ Pais como aprendizes 

↗ Pais como advogados (defensores dos 
direitos da criança) 

↗ Pais como parceiros 

Two Way Education of New Mexico 



      Pais como primeiros 
professores 

↗ Eu não sou bilíngue, como vou ajudar minha 
criança com o dever de casa? 

↗ Ajude na sua língua nativa 

↗ Leia estórias para a sua criança na sua língua nativa 

↗ Conte estórias na sua língua nativa 

↗ Faça perguntas sobre o trabalho na escola em sua língua 
nativa 

↗ Deixe a sua criança falar e pensar sobre a linguagem 

Two Way Education of New Mexico 



       Pais como primeiros    
professores 

 

↗ Como posso apoiar as DUAS línguas e culturas? 
↗ Mostre uma atitude positiva sobre ser bilingue e bicultural 

↗ Mostre interesse na nova língua  e sua cultura 

↗ Não pressione a sua criança com perguntas sobre vocabulário e 
perguntas do tipo “como se diz” 

                  Ao invés, peça que te ensinem algo novo que aprenderam 

     Linguagem se adquire em contextos autênticos 

↗ Encoraje amizades de diferentes culturas 

↗ Festas de aniversário, times esportivos, etc. 

 

Two Way Education of New Mexico 

 



Compromisso dos Pais 

↗ Saiba com o que você está se comprometendo 

↗ Esse é um compromisso de longo prazo 

↗ Não se preocupe - aprender uma língua demora 

↗ Linguagem de conversação – 2 a 3 anos 

↗ Linguagem Acadêmica – 5 a 7 anos 

Lembre-se e Celebre: Sua criança está aprendendo 

conteúdo ao nível de série e DUAS LÍNGUAS! 

 

Two Way Education of New Mexico 

 



O que posso fazer como mãe/pai para apoiar 
a comunidade escolar? 

↗ Voluntarie na sala de aula 

↗ Compartilhe aspectos da cultura e língua da sua 
casa 

↗ Participe de cursos de educação para pais 
↗ Participe dos eventos sociais das famílias do 

two-way 

↗ Voluntarie como acompanhante nos passeios da 
classe 

↗ Mantenha contato com os outros pais do two-
way  

 



Recursos na Internet 

iteachduallanguage.blogspot.com 

dlenm.org 

multilingualmania.com 

colorincolorado.org 

  http://www.uniteforliteracy.com/ 

  https://www.duolingo.com/ 

http://www.cal.org/twi/initialliteracy.pdf 

                https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-

benefits-of-bilingual-education 

http://iteachduallanguage.blogspot.com
http://dlenm.org
http://multilingualmania.com
http://colorincolorado.org
http://www.uniteforliteracy.com/
https://www.duolingo.com/
http://www.cal.org/twi/initialliteracy.pdf
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education


Próximos Passos/Cronograma 

 
 ↗ 13 de dezembro: famílias interessadas devolvem 

uma Carta de Compromisso assinada para a escola 

através da sua criança 

↗Dependendo do número de candidatos, uma loteria 

pode precisar ser realizada na semana de 17 de 

dezembro 

↗Semana de 17 de dezembro: uma carta é enviada 

para casa notificando as famílias se elas foram 

aceitas ou se estão numa lista de espera (se 

necessário) 



Preguntas e Respostas 


