
Novo Currículo para Inglês e Irlandês como Idioma 
Primário – Crianças desde a Pré-Escola até o Sexto 
Ano

O currículo utilizado na escola primária está 
mudando. A primeira parte desta mudança é o 
novo currículo para inglês e irlandês como idiomas 
primários. Este novo currículo já está sendo 
utilizado para as crianças desde a pré-escolas até o 
segundo ano. Brevemente as crianças do terceiro 
até o sexto ano também estarão estudando com 
este currículo.

Para quem é o novo Currículo para Idiomas?
O novo currículo para inglês e irlandês é para todas 
as crianças desde a pré-escola até o sexto ano 
em todas as escolas de ensino fundamental – nas 
séries iniciais das escolas em inglês, das escolas 
Gaeltacht e Gaelscoileanna e das escolas especiais.

Para que um novo currículo?
O currículo está mudando para se atualizar 
aos tempos em que estamos vivendo, com 
desenvolvimentos no ensino de idiomas e a 
introdução dos Anos Gratuitos de Pré-escola. 
Desde o último currículo (1999), a sociedade e 
as comunidades mudaram muito, e também o 
ambiente de ensino dos seus filhos. Os professores 
têm pedido maiores orientações sobre os melhores 
modos de ajudarem as crianças a aprenderem 
idiomas. Graças a pesquisas, agora sabemos mais 
sobre a maneira que as crianças aprendem a falar, 

ler e escrever, e como ajudá-las a progredirem de 
modo apropriado para as suas necessidades de 
aprendizagem.

Quais as diferenças entre o novo Currículo para 
Idiomas e o que foi introduzido em 1999? 

O novo currículo é estruturado de modo a facilitar 
aos professores o apoio do ensino às crianças de 
ambos os idiomas inglês e irlandês. As maiores 
diferenças que os pais verão serão na forma como 
o seu filho aprenderá estes dois idiomas na escola. 
Neste próximos anos: 

• seu filho terá muitas oportunidades de falar 
nas aulas, dar opiniões e apresentar os próprios 
os pensamentos e idéias. As crianças também 
terão oportunidade de explorar e apresentar 
as próprias opiniões sobre poemas, estórias e 
mensagens escritas pelos outros. Este currículo 
ressalta a importância das crianças desenvolverem 
capacidades lingüísticas orais, bem como 
aprenderem a ler e a escrever.

• seu filho terá apoio para progredir com a 
linguagem oral e a leitura no nível e na velocidade 
apropriada para ele. O novo Currículo para Idiomas 
atende a crianças com capacidades e necessidades 
diferentes de aprendizagem.

• o ensino de idiomas para seu filho na pré-escola 
será brincando e através de interação divertida 
com os colegas e o professor, na classe. Ajudando 
a melhorar a aprendizagem de idiomas nos anos 
em base ao Aistear: Quadro do Currículo da Primeira 
Infância.

• seu filho aprenderá a pensar sobre e questionar o 
que lê para considerar a diferentes perspectivas 
dos autores. Isto irá ajudá-lo a exprimir as próprias 
preferências e opiniões.

Folheto com Informações para os Pais

www.curriculumonline.ie



• seu filho verá as conexões entre o idioma inglês e 
o irlandês, e perceberá que o que aprender para 
um idioma ajudará a aprender o outro.

• seu filho poderá estar exposto a outros idiomas, 
além de inglês e irlandês, porque o novo 
Currículo para Idiomas ressalta a importância e o 
valor de reconhecer-se e promover-se os idiomas 
que as crianças falam em casa.

• seu filho terá oportunidade de lidar com 
tecnologias de modo criativo e imaginativo, 
suportando uma atitude positiva e responsável 
em relação à utilização da mesmas.

No conjunto, o novo Currículo para Idiomas apóia 
os professores na realização das experiências de 
ensino de idiomas para ajudarem cada criança 
a realizar todo o próprio potencial em inglês e 
irlandês.

Como o novo Currículo para Idiomas ajuda seu 
filho a aprender irlandês?

O novo Currículo para Idiomas apóia seu filho para 
ele aprender irlandês com uma velocidade e um 
nível apropriado para ele. Nas séries iniciais das 
escolas em inglês haverá estímulo para seu filho 
utilizar irlandês nas aulas de irlandês e durante o 
tempo que estiver na escola.

As escolas Gaeltacht e Gaelscoileanna poderão 
escolher dar todas as aulas em irlandês, por 
um período até o fim dos anos finais do ensino 
fundamental. Nesse caso, seu filho estudará inglês 
após este período. As escolas trabalharão com os 
pais e a diretoria para tomarem estas decisões.
Há apoio disponível no site da internet indicado 
logo abaixo, para ajudar os pais e os filhos a usarem 
irlandês em casa.

O resto do currículo da escola primária também 
mudará? 

Mudará sim, o currículo da escola primária de 
1999 atualmente está sendo revisto com novos 
desenvolvimentos nos próximos anos. Veja maiores 
informações www.ncca.ie/primary.

Onde se pode encontrar maiores informações?

O Currículo para Idiomas está apresentado em www.
curriculumonline.ie. que tem vídeos apresentando 
o currículo, bem como outros materiais sobre 
diferentes aspectos da aprendizagem e do ensino de 
idiomas.

Como posso apoiar meu filho em casa?

Como pais ou responsáveis, podem estimular 
seu filho a falar sobre coisas que interessam a 
ele e divertirem-se lendo e escrevendo. Também 
podem estimular seu filho a leituras variadas, como 
de estórias e de poesias, e a contar os próprios 
pensamentos e opiniões sobre o que tiver lido. 
Também podem dar-lhe oportunidade para escrever 
diferentes assuntos, por exemplo: a listinha para as 
compras, mensagens e-mail para parentes, escrever 
uma estória ou um relatório participando num 
projeto da biblioteca.

Os pais podem encontrar maiores informações no 
site www.ncca.ie/en/primary/resources-for-parents.

Veja o novo Currículo para Idiomas em www.
curriculumonline.ie
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