Brasília, 30 de março de 2021.
Prezadas famílias,
Esperamos encontrá-las bem e com saúde!
Seguem alguns lembretes importantes para o melhor aproveitamento das
aulas e desenvolvimento de nossos alunos quanto à Língua Inglesa!

ESTUDO DIRIGIDO OU “SELF-STUDY”
Conforme já comunicado anteriormente, passamos a oferecer, a partir de 19/02,
sempre às sextas-feiras, o 4º encontro semanal, no formato estudo dirigido, ou
“self-study”.
O estudo dirigido é uma técnica de ensino para tornar o educando independente
do professor, promovendo sua autonomia e autoconfiança. Seu principal objetivo
é ativar o pensamento reflexivo e estimular a necessidade de encontrar a solução
própria para o problema proposto.
Para que pudéssemos tornar possível esse incremento na carga horária, os
encontros são oferecidos no contraturno dos nossos alunos. Apesar de não ser
obrigatório assistir às aulas síncronas, é fundamental que nossos alunos realizem
todas as atividades propostas, pois elas são parte integrante do conteúdo
programático, complementando as aulas já ministradas e atuando como prérequisito para aulas futuras. A não realização dessas atividades pode acarretar em
um prejuízo linguístico de repertório e de estruturas gramaticais.
Todas as atividades estão sendo disponibilizadas no ARSigma/Red Balloon
juntamente com os Roteiros de Estudo.
As aulas de sexta-feira estão sendo gravadas e podem ser assistidas pelos alunos
posteriormente, caso necessitem.

TAREFAS DE CASA
A tarefa que o aluno faz sem o acompanhamento do professor tem como um de
seus objetivos fixar o que foi dado em sala de aula e prepará-lo para novos
conteúdos. No momento da correção, o professor analisa as atividades que os
alunos conseguiram realizar sozinhos e o grau de dificuldade que eles
demonstraram.
Ressaltamos, portanto, a importância de desenvolvermos a autonomia dos nossos
alunos, sempre que possível. O hábito de fazer tarefas de casa também ajuda a
dividir o estudo dos conteúdos para a preparação de atividades avaliativas, de
modo a não se tornarem uma fonte de estresse para os alunos.
Contamos com o incentivo e monitoramento das famílias quanto à execução das
tarefas de casa. É muito importante que as tarefas sejam realizadas pelo aluno.

AULAS ON-LINE
Aproveitamos a oportunidade para lembrar que a aula On-line segue a metodologia
de ensino da Red Balloon e que, não é esperado que as famílias façam
interferências ou traduzam as falas dos professores. Essa ação, ao invés de ajudar,
pode prejudicar os alunos, pois pode levar a um vício contrário às boas práticas de
ensino e aprendizado do idioma e, também, a dependência do estudante pela
tradução.
É importante proporcionarmos às crianças a oportunidade de participarem das
aulas de forma espontânea e que se sintam à vontade com o professor, como se
estivessem na sala de aula presencial. Os professores são os especialistas e estão
em constante processo de formação para conduzir as aulas de forma que os alunos

aprendam e desenvolvam suas habilidades linguísticas de forma natural e
gradativa.
Caso percebam dificuldades, desinteresse ou tenham qualquer outra percepção em
relação ao aprendizado de seus filhos ou quaisquer outras dúvidas, recomendamos
que busquem ajuda com a coordenação pedagógica, que está à disposição para
lhes ajudar.

O contato do responsável pelo(a) estudante dos Anos Iniciais com a Coordenação
de Língua Inglesa pode ser feito diretamente pelo telefone 3349-3595, ou através
dos e-mails institucionais das coordenadoras:
•
•

Patrícia Santos – Coordenadora – patricia.santos@sigmadf.com.br
Verônica Plácido – Coordenadora Assistente -veronica.placido@sigmadf.com.br

Estamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento, e seguimos
certos de que a escola e a família, juntas, são sempre mais fortes!
Cheers!
EQUIPE PEDAGÓGICA RED BALLOON
RED BALLOON 6 06 NORTE

