
Uma abordagem multissensorial
do inglês como língua

estrangeira

A Multisensory Approach
to English as a Foreign

 Language

Lee Imrie and Paul Dunne

Como Ensinar Inglês com Sucesso a Crianças
com Necessidades Educacionais Especiais

How to Successfully Teach English to Children
with Special Educational Needs



About the authors Sobre os autores
As a foreigner living in Brazil and raising a 
bilingual toddler, I became extremely 
interested in the best ways of teaching 
children English. English is my native 
language; however, my son’s native 
language is Portuguese.  I have a degree in 
Biology and Psychology and part of my 
studies included child development, this 
together with my years of experience 
designing and delivering corporate training 
programs while working in Human 
Resources and my 7 years of teaching 
English as a foreign language (EFL), I set 
out to �nd the best methods to teach my 
son. 

During this journey I met my friend Paul, he 
was also a foreigner living in Brazil and a 
fellow EFL teacher with a degree in 
Business Management. Paul has 2 kids, 
one of which has Down syndrome. His kids 
were struggling with English and he and his 
wife had actually been counselled by 
several healthcare professionals not to 
teach his youngest daughter (who has Down 
syndrome) English. They were advised that 
raising her bilingually or even adding 
English as a second language would be too 
confusing for her, that it would hinder her 
speech development in her �rst language. 

Como estrangeira morando no Brasil e 
criando uma criança bilíngue, �quei 
extremamente interessada nas melhores 
formas de ensinar inglês às crianças. O 
inglês é a minha língua materna, no 
entanto, a língua materna do meu �lho é o 
português.  Sou graduada em Biologia e 
Psicologia e parte dos meus estudos 
incluíram o desenvolvimento infantil, isto, 
juntamente com os meus anos de 
experiência desenvolvendo e realizando 
programas de treinamento corporativos 
enquanto trabalhava na área de Recursos 
Humanos e com os meus 7 anos de ensino 
de Inglês como língua estrangeira (EFL), 
me levou a identi�car os melhores 
métodos para ensinar o meu �lho. 

Durante essa jornada conheci o meu amigo 
Paul. Ele também era um estrangeiro 
morando no Brasil e professor de inglês, 
formado em negócios. Paul tem 2 �lhas, 
uma das quais tem síndrome de Down. 
Suas �lhas estavam com di�culdade para 
aprender inglês e ele e sua esposa já 
haviam sido aconselhados por vários 
pro�ssionais de saúde a não ensinar inglês 
para sua �lha mais nova (com síndrome de 
Down). Eles foram alertados de que 
educá-la bilingualmente ou mesmo apenas 
acrescentar o inglês como segunda língua 
seria muito confuso para ela e di�cultaria o 
seu desenvolvimento linguístico em 
português. 



After many discussions about the lack of 
good, well thought-out options for our kids 
to learn English and with our backgrounds 
we decided to take the matter into our own 
hands! We conducted a lot of research, 
talked to professionals and other parents 
to see if they agreed with our thinking. 

The conclusions that we came to, were 
that there were many better ways than the 
standard methods of teaching applied in 
most English schools. And, that children 
with SEN can most de�nitely learn a 
second language. Not only is it extremely 
unlikely to have any detrimental effect on 
the development of the child’s �rst 
language, it can offer many bene�ts in 
various other areas, such as, 
communication, social interaction and 
speech articulation. The possibilities are 
extensive. Based on this we created 
Inclusive English, at Inclusive English our 
mission is to spread our knowledge. We 
want to get information into the right 
hands to help all children with and without 
SEN to reach their potential. 

Depois de muitas discussões sobre a falta 
de boas e bem pensadas opções para os 
nossos �lhos aprenderem inglês e com 
nosso conhecimento, decidimos tomar 
para nós essa responsabilidade! Fizemos 
muitas pesquisas e falamos com 
pro�ssionais e com outros pais para ver se 
concordavam com o que estávamos 
pensando. 

Depois de tudo isso, chegamos à 
conclusão de que existiam muitas formas 
de ensino melhores do que os métodos 
tradicionais utilizados pela maioria das 
escolas de inglês e que as crianças com 
necessidades educativas especiais (NEE) 
podem de�nitivamente aprender uma 
segunda língua. Não só é extremamente 
improvável que isso tenha qualquer efeito 
prejudicial no desenvolvimento da língua 
materna da criança, como pode oferecer 
muitos benefícios em várias outras áreas, 
tais como, comunicação, interação social, 
articulação da fala, etc. As possibilidades 
são vastas. Com base nisso criamos o 
Inclusive English. No Inclusive English a 
nossa missão é disseminar o nosso 
conhecimento. Queremos colocar a 
informação nas mãos certas para ajudar 
todas as crianças sem e com necessidades 
educativas especiais a atingirem todo seu 
potencial.



Who is this
book for?

A quem se destina
este livro?

Você é um pai/mãe que gostaria de dar ao 
seu �lho o dom de poder falar inglês e 
proporcionar a ele novas oportunidades 
que o inglês oferece na vida? O seu �lho 
tem di�culdade nas aulas de inglês 
tradicionais? O seu �lho tem necessidades 
educativas especiais? Você é professor ou 
educador de crianças? Você ensina 
crianças com necessidades educativas 
especiais? Se a resposta for sim para 
alguma destas perguntas, então este livro 
é para você.

Neste livro abordaremos os diferentes 
métodos que podem ser utilizados dentro 
e fora da sala de aula para ajudar o seu 
�lho/aluno a ter sucesso. 

O nosso objetivo é transferir o 
conhecimento e as ferramentas para as 
pessoas que mais precisam deles. Vocês, 
os pais e os educadores. 

Como pai/mãe você pode aprender como 
ajudar, apoiar, encorajar e ensinar uma 
segunda língua ao seu �lho. Também lhe 
fornecerá mais informações para iniciar 
um diálogo com os professores do seu 
�lho.

Como educador você pode aprender os 
melhores métodos de ensino, como 
abordar o processo de aprendizagem e 
como incorporar diferentes estilos de 
aprendizagem.

Are you a parent who would like to give 
their child the gift of being able to speak 
English, and all the opportunities that this 
can open up in life? Does your child 
struggle in conventional English classes? 
Does your child have special education 
needs? Are you a teacher or educator of 
children? Do you teach children with 
special educational needs? If the answer is 
yes to any of these questions, then this 
book is for you.

In this book we are going to address the 
different approaches that can be used in 
and out of the classroom to help your 
child/student succeed. 

We aim to put the knowledge and tools into 
the hands of the people that need it most. 
You, the parents and educators. 

As a parent you can learn how you can help 
support, encourage and teach your child a 
second language. It will also give more 
information to enable you to open a 
dialogue with your child’s teachers.

As an educator you can learn the best 
methods of teaching, how to approach the 
learning process and how to incorporate 
different learning styles.



Myths around children
with SEN learning a
second language

Mitos em torno de crianças
com NEE na aprendizagem
de uma segunda língua
Através de nossas pesquisas e 
experiências pessoais, descobrimos que 
existem muitos mitos em torno do ensino 
de uma segunda língua às crianças com 
NEE ou de uma educação bilíngue. Por 
exemplo:

Through our research and personal 
experience, we discovered that there are 
many myths out there around teaching 
SEN kids a second language or raising 
them bilingual. For example:



Mito - os alunos com NEE não
podem aprender  uma segunda
língua.

Myth – learners with SEN
cannot learn a second
language.

Não, isso não é verdade. Aprender inglês 
proporciona a muitas crianças com NEE 
oportunidades de aprender competências 
importantes, como ouvir, revezar-se, 
trabalhar em conjunto, esperar por 
atenção, reparar em coisas sobre outras 
pessoas, entender a linguagem social e 
expressar opiniões. São competências 
frequentemente praticadas em atividades 
de aprendizagem da língua inglesa e 
podem ser feitas de uma forma divertida e 
não ameaçadora. Numa análise da 
literatura sobre a aprendizagem da 
segunda língua em crianças com síndrome 
de Down, Buckley, S. (2002), concluiu que 
as evidências sugerem que as crianças 
com síndrome de Down podem tornar-se 
bilíngues e parecem fazer isso da mesma 
forma que outras crianças em 
desenvolvimento típico com a mesma 
idade mental e no mesmo nível de 
aprendizagem da língua materna. Uma 
pesquisa em andamento na Universidade 
de Bangor sugere que falar duas línguas 
não é de modo algum prejudicial ao 
desenvolvimento linguístico das crianças 
com síndrome de Down.

No, this is not true. Learning English gives 
many children with SEN opportunities to 
learn important skills such as listening, 
taking turns, working with others, waiting 
for attention, noticing things about other 
people, understanding social language and 
expressing opinions. These are skills which 
are often practised in English language 
learning activities and can be done in a fun, 
non-threatening way. In a review of the 
literature of second language acquisition 
in children with Down syndrome, Buckley, 
S. (2002) concluded that the evidence 
suggests that children with Down 
syndrome can become bilingual and they 
seem to do so in the same way as typically 
developing children of the same mental 
age and �rst language level. Ongoing 
research at Bangor University suggests 
that speaking two languages is not in any 
way detrimental to the language 
development of children with Down 
syndrome.



Mito - Aprender uma segunda
língua interferirá no
desenvolvimento da língua
materna.

Mito - existem outras áreas
mais importantes para o
desenvolvimento

Myth – Learning a second
language will interfere with
development in the native
language. 

Embora sejam necessárias muitas outras 
pesquisas na área da aprendizagem de 
uma segunda língua em crianças com NEE, 
as pesquisas que já existem demonstram 
que não é esse o caso. Kay-Raining Bird et 
al, (2002), a�rma que o bilinguismo não 
tem nenhum efeito prejudicial sobre a 
língua dominante da criança. Buckley, S. 
(2002) salienta também, na sua revisão da 
literatura sobre o assunto, que não existem 
evidências de que a aprendizagem de duas 
línguas tenha quaisquer efeitos negativos 
no desenvolvimento da primeira língua da 
criança.

As pesquisas têm demonstrado 
repetidamente que a aprendizagem de uma 
segunda língua tem muitos benefícios, tanto 
previsíveis como imprevisíveis. McColl (2000) 
mostrou que aprender uma segunda língua 
pode proporcionar às crianças com NEE 
oportunidades únicas de desenvolvimento 
em diversas áreas. As pesquisas mostram 
que o bilinguismo, mesmo o bilinguismo 
parcial, pode ter um efeito bené�co no 
desenvolvimento cerebral.

Quando a criança está aprendendo inglês, 
ela tem a oportunidade de revisar conceitos 
básicos e habilidades sociais de uma 
maneira nova e empolgante, ao invés de 
sentir que está apenas repassando a mesma 
informação básica (por exemplo, cores, 
números, saudações) novamente. Isto pode 
ser abordado como algo novo, interessante e 
ainda mais adulto. 

Myth – there are other more
important areas for
development

Research has shown time and again that 
learning a second language has many 
bene�ts, both predictable and 
unpredictable. McColl (2000) has shown 
that learning a second language can 
provide unique opportunities for children 
with SEN to develop in many other areas. 
Reseach shows that bilingualism, even 
partial bilingualism, can have a bene�cial 
affect on brain development.

Learning a second language can provide 
children with SEN the opportunity to revisit 
basic concepts and to learn social skills in 
a way that seems more interesting and 
grown up. Rather than feeling like they are 
going over the same basic information (e.g. 
colours, numbers, social greetings) again, 
it can be introduced it in a new and exciting 
way. 

While much more research is required in 
the area of second language acquisition in 
children with SEN, the research that exists 
has demonstrated that this is not the case. 
(Kay-Raining Bird et al, 2002) state that 
bilingualism does not have a detrimental 
effect on the child’s dominate language. 
Buckley, S. (2002) also highlights in her 
literature review on the subject that there 
is no evidence that learning two languages 
has any negative effects on the 
development of the children's �rst 
language.



What are Special
Education Needs (SEN)

O que são Necessidades
Educativas Especiais (NEE)
Vamos dar uma olhada no que signi�ca ter 
Necessidades Educativas Especiais. Todas 
as crianças e jovens podem ter 
di�culdades de aprendizagem em algum 
momento da vida. Isto não é incomum. 
Para a maioria das crianças, as 
di�culdades são temporárias e são 
rapidamente ultrapassadas com ajuda e 
encorajamento em casa e na escola.

O termo "Necessidades Educativas 
Especiais" é utilizado para descrever 
di�culdades de aprendizagem ou 
de�ciências que tornam a aprendizagem 
mais difícil para algumas crianças em 
comparação com a maioria das crianças da 
mesma idade. É provável que as crianças 
com Necessidades Educativas Especiais 
(NEE) precisem de assistência adicional ou 
diferente da que é dada a outras crianças 
da sua idade.

Que tipos de di�culdades são abrangidas 
pelo termo NEE? As crianças podem ter 
di�culdades em uma ou mais áreas. 
Abaixo, alguns exemplos:

• Pensar, entender e aprender: essas crianças 
podem achar todas as atividades de 
aprendizagem difíceis ou ter di�culdades 
particulares com algumas atividades de 
aprendizagem, como a leitura e a 
ortogra�a.

• Di�culdades emocionais e comportamentais: 
essas crianças podem ter uma autoestima 
muito baixa e falta de con�ança. Elas 
podem ter di�culdade em seguir regras ou 
em se adaptar e se comportar 
corretamente na escola. 

Let’s take a look at what it means to have 
Special Educational Needs. All children 
and young people may experience learning 
di�culties at some point. This is not 
unusual. For most children the di�culties 
are temporary and are soon overcome with 
help and encouragement from home and 
school.

The term ‘Special Educational Needs’ is 
used to describe learning di�culties or 
disabilities that make it harder for children 
to learn than most children of the same 
age. Children with Special Educational 
Needs (SEN) are likely to need extra or 
different assistance from that given to 
other children their age. 

What types of di�culties are covered by 
the term SEN? Children may have 
di�culties in one or more areas. Here are 
some examples:

• Thinking, understanding and learning: 
these children may �nd all learning 
activities di�cult, or have particular 
di�culties with some learning activities 
such as reading and spelling.
• Emotional and behavioural di�culties: 
these children may have very low 
self-esteem and lack con�dence. They 
may �nd it di�cult to follow rules or settle 
down and behave properly in school.



• Fala, linguagem e comunicação: essas 
crianças podem ter di�culdade em se 
expressar ou em compreender o que os 
outros lhes dizem. Podem ter di�culdade 
em fazer amigos ou em se relacionar com 
os outros. Podem ter di�culdade em dar 
sentido ao mundo a sua volta ou em se 
organizar.

• Di�culdades físicas ou sensoriais: 
essas crianças podem ter uma de�ciência 
ou um problema de saúde que cause 
impacto na sua aprendizagem. Podem ter 
uma de�ciência visual ou auditiva.

Como há inúmeros processos mentais que 
afetam a aprendizagem, as di�culdades de 
aprendizagem podem variar drastica-
mente. Aqui apresentamos algumas das 
di�culdades de aprendizagem mais 
comuns hoje em dia nas salas de aula.

• Speech, language and communication: 
these children may have di�culty in 
expressing themselves or understanding 
what others are saying to them. They may 
�nd it hard to make friends or relate to 
others. They may �nd it di�cult to make 
sense of the world around them or to 
organise themselves.

• Physical or sensory di�culties: these 
children may have a disability or a medical 
condition that has an impact upon their 
learning. They may have a visual or hearing 
impairment.

Because there are numerous mental 
processes that affect learning, learning 
disabilities can vary dramatically. Here we 
outline some of the most common learning 
disabilities in classrooms today.



While reading disabilities receive the most 
attention, writing disabilities can be 
equally di�cult to overcome. These 
disabilities are known as dysgraphia. 
Dysgraphia can be related to the physical 
act of writing. These students often 
cannot hold a pencil correctly, and their 
posture may be tense while trying to write. 
This leads them to tire easily, causing 
discouragement that further inhibits 
progress. Dysgraphia can also refer to 
di�culty with written expression. With this 
type of disability, students have trouble 
organizing their thoughts coherently. 
Dysgraphia may also cause students to 
struggle with basic sentence structure and 
grammatical awareness.

Dysgraphia
Embora as de�ciências de leitura recebam 
mais atenção, as de�ciências de escrita 
podem ser igualmente difíceis de serem 
ultrapassadas. Estas de�ciências são 
conhecidas como disgra�as. A disgra�a 
pode estar relacionada com o ato físico da 
escrita. Esses alunos muitas vezes não 
conseguem segurar um lápis 
corretamente e a sua postura pode ser 
tensa enquanto tentam escrever. Isto os 
leva a �carem cansados facilmente, 
causando desânimo, o que inibe ainda 
mais o progresso. A disgra�a pode 
também se referir à di�culdade com a 
expressão escrita. Com este tipo de 
de�ciência, os alunos têm di�culdade em 
organizar os seus pensamentos de forma 
coerente. A disgra�a também pode fazer 
com que os alunos sofram com a estrutura 
básica das frases e com a consciência 
gramatical.

Disgra�a

Dyslexia is perhaps the best known 
learning disability. It is a learning disorder 
that impedes the student’s ability to read 
and comprehend a text. There are a variety 
of ways in which this disability can be 
manifested. Some people struggle with 
phonemic awareness, which means they 
fail to recognize the way words break down 
according to sound. Similar problems can 
occur with phonological processing, 
wherein students cannot distinguish 
between similar word sounds. Other issues 
relate generally to �uency, spelling, 
comprehension and more. 

Dyslexia
A dislexia é talvez a de�ciência de 
aprendizagem mais conhecida. É um 
distúrbio de aprendizagem que impede o 
aluno de ler e compreender um texto. 
Existem várias formas de manifestação 
desta de�ciência. Algumas pessoas 
sofrem com a consciência fonêmica, o que 
signi�ca que não conseguem dividir e 
reorganizar sons individuais dentro de 
palavras. Problemas semelhantes podem 
ocorrer com o processamento fonológico, 
em que os alunos não conseguem 
distinguir entre sons de palavras 
semelhantes. Outras questões estão 
relacionadas geralmente com a �uência, 
ortogra�a, compreensão e muito mais. 

Dislexia



Learning disabilities are also connected to 
processing de�cits. When students have a 
processing de�cit, they have trouble 
making sense of sensory data. This makes 
it hard for students to perform in a 
traditional classroom without instructional 
support. These de�cits are most often 
auditory or visual, and they can make it 
hard for students to distinguish and 
remember important information that is 
needed to succeed.

Processing De�cits
As di�culdades de aprendizagem também 
estão ligadas a dé�cits de processamento. 
Quando os alunos têm um dé�cit de 
processamento, eles têm di�culdade para 
compreender os dados sensoriais. Isto 
di�culta o desempenho dos alunos numa 
sala de aula tradicional sem suporte 
pedagógico. Estes dé�cits são, na maioria 
das vezes, auditivos ou visuais, e podem 
di�cultar aos alunos a distinção e a 
memorização de informações importantes 
que são necessárias para o sucesso da 
aprendizagem. 

Dé�cits de processamento

Attention de�cit hyperactivity disorder 
(ADHD), while not considered a learning 
disability, can certainly disrupt learning. 
Children with ADHD often have problems 
sitting still, staying focused, following 
instructions, staying organized, and 
completing homework.

ADHD 
O transtorno de dé�cit de atenção e 
hiperatividade (TDAH), embora não seja 
considerado uma de�ciência de 
aprendizagem, pode certamente 
comprometê-la. As crianças com TDAH 
geralmente têm problemas em �car 
quietas, focadas, seguir instruções, 
manter-se organizadas e completar a 
tarefa de casa.

TDAH



Di�culty mastering certain academic 
skills can stem from pervasive 
developmental disorders such as autism 
spectrum disorders. Children with autism 
spectrum disorders may have trouble 
communicating, reading body language, 
learning basic skills, making friends, and 
making eye contact.

Autism Spectrum Disorder
A di�culdade em dominar certas 
competências acadêmicas pode resultar em 
transtornos de desenvolvimento generalizado, 
como o transtorno de espectro autista. As 
crianças com transtorno do espectro autista 
podem ter di�culdade em se comunicar, ler a 
linguagem corporal, aprender competências 
básicas, fazer amigos e estabelecer contato 
visual.

Transtorno de Espectro Autista

De um modo geral, as crianças com 
síndrome de Down desenvolvem-se mais 
lentamente que os seus pares, chegando a 
cada fase de desenvolvimento numa idade 
mais avançada e aí permanecendo durante 
mais tempo. Consequentemente, a 
diferença entre as crianças com síndrome 
de Down e os seus pares irá aumentar com 
a idade. O nível de atraso varia de acordo 
com as áreas de desenvolvimento - 
motora, social, comunicativa, cognitiva e 
de autoajuda. No entanto, as crianças com 
síndrome de Down também variarão 
amplamente em seu desenvolvimento e 
progresso como as crianças em 
desenvolvimento típico, e cada uma terá 
seus próprios talentos e aptidões 
individuais.

Essas di�culdades de aprendizagem 
podem se manifestar com diferentes graus 
de gravidade e alguns alunos podem ter 
mais di�culdades que outros. É 
importante lembrar que cada criança é 
única e, portanto, a aprendizagem não 
pode ser igual para todas elas. Ao 
compreender mais sobre essas 
de�ciências e novas e melhoradas 
estratégias de ensino, é possível encontrar 
soluções viáveis.

Síndrome de Down
Generally speaking, children with Down 
syndrome develop more slowly than their 
peers, arriving at each stage of 
development at a later age and staying 
there for longer. Consequently, the gap 
between children with Down syndrome and 
their peers will widen with age. The degree 
of delay varies across developmental areas 
– motor, social, communication, cognition 
and self help. However children with Down 
syndrome will also vary as widely in their 
development and progress as typically 
developing children and each will have 
their own individual talents and aptitudes.

These learning disabilities can manifest 
with varying degrees of severity, and some 
students may struggle with more than one. 
It is important to remember that each child 
is an individual and so learning cannot be 
‘one size �ts all’. By understanding more 
about these disabilities and new and 
improved teaching strategies, it is possible 
to �nd workable solutions.

Down syndrome



What is the
current state?

Qual é a
situação atual?

De acordo com pesquisas, estima-se que 1% 
das crianças em todo o mundo tem 
transtorno de espectro autista, 1 em cada 700 
bebês que nascem tem síndrome de Down.   
Estima-se ainda, que entre 2 a 3% da 
população tem di�culdades de aprendizagem 
e de pensamento como dislexia e TDAH. 
Estes desa�os são causados por variações 
na forma como o cérebro se desenvolve e 
processa as informações, mas não têm 
relação com inteligência. Signi�ca apenas 
que as crianças precisam de estratégias e 
apoio para ajudá-los a prosperar.

Numa sociedade cada vez mais globalizada, a 
aprendizagem de uma segunda língua nunca 
foi tão importante. Contudo, para as crianças 
com NEE, a necessidade de aprender outra 
língua raramente é entendida como uma 
prioridade. Muitos pais de crianças com 
de�ciências, como a síndrome de Down, 
de�ciência de linguagem especí�ca e 
transtorno do espectro autista, são 
aconselhados por pro�ssionais (incluindo 
médicos, educadores da primeira infância e 
pro�ssionais da fala e da linguagem) a 
criarem os seus �lhos de forma monolíngue 
(Kay-Raining Bird, Lamond, & Holden, 2012).  
Além disso, muitas crianças com NEE e seus 
pais são aconselhados por pro�ssionais a não 
participarem de aulas para aprender uma 
segunda língua  (Genesee, 2007). As 
pesquisas mostram que o acesso a 
programas de línguas é limitado para 
crianças com Necessidades Educativas 
Especiais. Como mencionado anteriormente, 
Paul também experienciou isso com a sua 
�lha.

According to research it is estimated that 1% 
of children worldwide have an autism 
spectrum disorder, 1 in every 700 babies 
born have down syndrome.   And it is 
estimated that between 2-3% of the 
population have learning and thinking 
differences like dyslexia and ADHD. These 
challenges are caused by variations in how 
the brain develops and processes 
information. But it’s unrelated to intelligence. 
It just means kids need strategies and 
support to help them thrive.

In an increasingly globalized society, learning 
a second language has never been more 
important. However, for children with SEN, 
the need to learn another language is rarely 
perceived as a priority. Many parents of 
children with disabilities such as Down 
syndrome, speci�c language impairment and 
autism spectrum disorder are advised by 
professionals (including doctors, early 
childhood educators and speech and 
language professionals) to raise their children 
monolingually (Kay-Raining Bird, Lamond, & 
Holden, 2012).  Additionally, many children 
with SEN and their parents are advised by 
professionals against participating in second 
language classes (Genesee, 2007). Research 
shows that access to language programs is 
limited for children with Special Education 
Needs. As mentioned earlier Paul also 
experienced this with his daughter. 



Atualmente, as crianças com 
necessidades especiais devem ser 
incluídas numa sala de aula regular. O 
princípio da inclusão é que as crianças 
com necessidades educativas especiais 
têm o direito de serem educadas nas 
escolas regulares, juntamente com outras 
crianças da sua comunidade, em vez de 
serem educadas em Escolas Especiais. O 
debate sobre a inclusão ou salas de aula 
separadas para crianças com de�ciência 
tem sido um tema de discussão no 
contexto escolar há décadas.  No entanto, 
uma coisa em que parece haver consenso 
é o fato de não haver apoio e/ou formação 
su�ciente para os professores que têm 
crianças com NEE em suas salas de aula. 

O estudo de línguas adicionais é 
obrigatório para todos os alunos em 
muitos países. Normalmente, a primeira 
língua estrangeira é o inglês, devido ao 
status do inglês como língua global. No 
entanto, temos visto repetidamente que os 
professores de línguas estrangeiras não 
têm formação e não sabem como adaptar 
os métodos de ensino para os alunos com 
NEE na aula regular de aprendizagem de 
línguas. Consequentemente, as crianças 
com NEE estão em desvantagem e mais 
propensas a falhar. Esta falha resulta mais 
provavelmente de métodos de ensino 
inadequados do que de falta de capacidade 
do aluno.

Currently, children with special needs 
should be included into a general 
classroom. The principle of inclusion is 
that children with special educational 
needs have the right to be educated in 
mainstream schools alongside other 
children from their community rather than 
being educated in special schools. Debate 
about inclusion or separate classrooms for 
children with disabilities has been a topic 
of discussion in the educational school 
setting for decades.  However, one thing 
that there does seem to be consensus on, 
is the fact that there is not enough support 
and/or training for teachers who have 
children with SEN in their classroom. 

The study of additional languages is 
mandatory for all pupils in many countries. 
Usually, the �rst foreign language is 
English, due to the status of English as a 
global language. However, we have seen 
time and again that the foreign language 
teachers lack training and do not know how 
to adapt teaching methods for pupils with 
SEN in the regular language learning class. 
Therefore, children with SEN are at a 
disadvantage and are more likely to fail. 
This failure is more likely to be a result of 
inappropriate teaching methods rather 
than a lack of ability. 



Paul tem visto isso repetidamente com a 
sua �lha - "Através das minhas experiências 
com Ana Luiza (6 anos) no sistema 
educacional brasileiro, tenho visto que 
muitos pais de crianças com NEE 
acreditam que cabe a eles educar os seus 
próprios �lhos. Eles acreditam que não 
podem contar com o sistema educacional 
para lhes dar o apoio e o conhecimento de 
que necessitam. A minha mulher e eu 
mudamos Ana Luiza de escola duas vezes 
em três anos devido à falta de formação, 
conhecimento e compreensão, tanto em 
escolas particulares quanto públicas. 
Sentimos que as escolas não estão 
preparadas para receber crianças com 
NEE. A maioria dos professores não 
recebem formação adicional antes de se 
comprometerem a educar uma criança 
com NEE, o que di�culta a sua capacidade 
de proporcionar uma sala de aula inclusiva 
e apoiar a criança com NEE. Isto 
compromete drasticamente o 
desenvolvimento da criança. Sabemos que 
isso é extremamente frustrante para os 
professores também, eles precisam ser 
apoiados, orientados e treinados para que 
a inclusão realmente funcione. 

Tivemos que estudar e falar com 
especialistas para criar um programa de 
estudos em casa, que agora sabemos que é 
muito mais bené�co que o programa diário 
que está sendo seguido na escola dela. Na 
escola ela não está aprendendo no ritmo 
adequado ou com uma abordagem 
multissensorial, que comprovadamente 
funciona com crianças com NEE. As 
nossas crianças estão sendo prejudicadas 
com a falta de conhecimento em todo o 
sistema educacional e está na hora disso 
mudar".  (Paul Dunne)

Paul has seen this time and again with his 
daughter - “Through my experiences with 
Ana Luiza (6 years old) in the Brazilian 
education system, I have seen that many 
parents of children with SEN believe that it 
is up to them to educate their own children. 
They believe that they can’t rely on the 
education system to give them the support 
and knowledge that they need. My wife and I 
have changed Ana Luiza’s school twice in 
three years due to a lack of training, 
knowledge and understanding both in the 
private and public education sectors. We 
feel that schools are not prepared to 
receive children with SEN. Most teachers 
receive no extra training before committing 
to educate a child with SEN and this hinders 
their abilities to provide an inclusive 
classroom and support the child with SEN. 
This drastically reduces the development of 
the child. We are aware that this is 
extremely frustrating for the teachers too, 
they need to be supported, guided and 
trained for inclusion to really work. 

We have had to study and speak to 
specialists to come up with a home study 
program that we now know to be a lot more 
bene�cial than the daily program being 
followed in her school. At school she is not 
learning at the pace that suits her or with a 
multisensory approach that has been 
proven to work with children with SEN. Our 
children are losing out because of a lack of 
knowledge throughout the education 
system and it’s time for a change.”  (Paul 
Dunne)



Benefits of
Learning English

Benefícios de
aprender inglês

Os alunos com de�ciências de 
aprendizagem podem ter di�culdades 
numa sala de aula de idiomas, mas no �nal 
acabam colhendo os mesmos frutos que 
os outros.

Desenvolvimento da fala

A articulação pode ser praticada tão bem 
por intermédio de uma língua estrangeira 
como pela língua materna. Técnica como 
ouvir atentamente, imitação e repetição, 
que podem ser chatos ou humilhantes na 
língua materna, tornam-se mais atrativas 
na língua estrangeira, onde os alunos têm 
a sensação de participar de algo novo e 
empolgante e onde todos podem, 
igualmente, ter di�culdades com a 
pronúncia.

Students with learning disabilities may 
struggle in a language classroom, but 
ultimately reap the same bene�ts as 
others.

Speech development

Articulation can be practised just as well 
through the medium of a foreign language 
as in the mother tongue. Close listening, 
imitation and repetition which can seem 
boring or demeaning in the mother tongue 
become more attractive in the foreign 
language where students have the sense 
of participating in something new and 
exciting, and where everyone expects to 
experience di�culty with pronunciation.



Desenvolvimento social 

A interação com os outros é uma parte 
essencial da comunicação. Trabalhar com 
os colegas em duplas, em atividades ou 
jogos na língua estrangeira proporciona 
oportunidades para praticar o 
revezamento e outras competências 
sociais em um novo ambiente. Os alunos 
costumam ter menos consciência ao 
apertar a mão e cumprimentar alguém 
formalmente, por exemplo, do que teriam 
se lhes pedissem para fazer a mesma coisa 
na sua língua materna. É bastante comum 
as pessoas assumirem uma nova 
identidade quando estão falando uma 
outra língua, e a situação de aprendizagem 
permite que os jovens experimentem 
padrões de personalidade e 
comportamento de maneira discreta. De 
acordo com a teoria da aprendizagem 
social de Vygotsky, existe uma 
reciprocidade entre a aprendizagem de 
línguas e o desenvolvimento social. 

Consciência cultural 

As experiências associadas com a 
aprendizagem sobre outros países podem 
adicionar um elemento exótico. As 
crianças com necessidades educativas 
especiais são mais propensas do que a 
maioria das crianças a experimentar 
restrições nos seus movimentos e 
interações com outras pessoas.

Social development 

Interaction with others is an essential part 
of communication. Working with others in 
paired speaking tasks or games in the 
foreign language provides opportunities to 
practise turn-taking and other social skills 
in a new environment. Students are often 
less self-conscious about shaking hands 
and greeting someone formally, for 
example, than they would be if asked to do 
the same thing in their native language. It 
is quite common for people to assume a 
new identity when speaking a foreign 
language, and the learning situation 
enables young people to experiment with 
personality and behaviour patterns in an 
unobtrusive way. According to Vygotsky ’s 
social learning theory, there is a reciprocity 
between language learning and social 
development. 

Cultural awareness 

The experiences associated with learning 
about other countries can add an element 
of the exotic. Children with special 
educational needs are more likely than 
most children to experience restrictions 
on their movements and interactions with 
other people.



Aqui estão apenas alguns exemplos de 
benefícios imprevisíveis da aprendizagem 
de uma segunda língua, mas que 
melhoram a vida das crianças com 
necessidades especiais:
* Modern Languages for All" – “Línguas 
Modernas para Todos” (pág. 5-10) por Hilary 
McColl. Publicado por David Fulton, 2000.

•  Mary tem graves di�culdades de 
comunicação e é relutante para falar, 
preferindo usar o seu LightWriter ® eletrônico. 
Em francês, no entanto, ela faz um esforço 
para se comunicar e está se empenhando 
para terminar o Módulo de Nível 1.

•   Tina e os seus colegas de sala, que têm 
transtorno do espectro autista, têm 
di�culdade em fazer contato visual e os 
exercícios de conversação em duplas 
raramente dão certo. A professora de francês 
descobriu que os alunos responderam bem 
ao uso de fantoches para falar em seu nome e 
esta técnica foi adotada também para outras 
disciplinas.

• John, que tem di�culdades de 
aprendizagem bastante severas, está tão 
encantado com a sua capacidade de falar 
francês que a recompensa que ele escolhe 
pelo sucesso nas outras aulas é a 
oportunidade de fazer mais aulas de francês 
ou de ter a atenção do assistente de francês 
visitante só para ele, durante cinco minutos.

Então, qual é a resposta?

"Se uma criança não está aprendendo 
da forma como você está ensinando, 
mude a sua estratégia de ensino e 
ensine a criança da forma como ela 
aprende!"

Here are just a few examples of 
unpredicted but life-enhancing bene�ts of 
learning a second language for children 
with special needs:
* Modern Languages for All” (pp 5-10) by 
Hilary McColl. Published by David Fulton, 
2000.

• Mary has severe communication 
di�culties and is reluctant to speak, 
preferring to use her electronic 
LightWriter®. In French, however, she 
makes an effort to communicate in speech 
and is working for a Level One Module in 
French.

• Tina and her classmates who have 
autistic spectrum disorders have di�culty 
in making eye contact and paired speaking 
exercises were rarely successful. The 
French teacher found that students 
responded well to using hand puppets to 
speak on their behalf and this technique 
has now been adopted for other subjects

• John, who has quite severe learning 
di�culties, is so delighted with his ability 
to speak French that the reward he 
chooses for success in other classes is the 
opportunity to do more French or to have 
the visiting French assistant´s attention all 
to himself for �ve minutes.

So, what is the answer?

“If a child is not learning in the way you 
teach, change your teaching strategy 
and teach the child in the way he 
learns!”

1 LightWriters são dispositivos text-to-speech - a pessoa que não pode falar digita uma mensagem no teclado, e esta 
mensagem é exibida em dois monitores, um voltado para o usuário e um segundo monitor voltado para o parceiro (s) de comuni-
cação. Um sintetizador de voz também é usado para fornecer saída de voz.



Adotar uma abordagem multissensorial para 
ajudar os alunos com necessidades especiais 
pode melhorar muito o ambiente de 
aprendizagem na sala de aula. Uma vez que 
todas as crianças aprendem de forma 
diferente e possuem capacidades diferentes, é 
importante elaborar as aulas da forma mais 
abrangente possível. 

O que é uma Abordagem 
Multissensorial?

A abordagem multissensorial integra 
elementos de aprendizagem visual, auditiva, 
tátil (tato) e cinestésica (movimento). 
Diferentes métodos de ensino ativam 
diferentes partes do cérebro. Uma abordagem 
multissensorial pode melhorar a memória e a 
capacidade de aprender. Isto pode também 
incluir o paladar, o olfato, o tato, a visão, a 
audição e o movimento. Os alunos podem 
vivenciar uma aula através de múltiplos 
caminhos que estimulam melhor os seus 
cérebros e fazem com que se envolvam mais 
profundamente na matéria. Existem muitas 
histórias na literatura educacional que 
remontam a Montessori, John Dewey e Grace 
Fernald, só para citar alguns.

Taking a multisensory approach to helping 
students with special needs can greatly 
enhance the learning environment in the 
classroom. Since all children learn 
differently and are differently abled, it is 
important to create lessons as 
well-rounded as possible. 

What is a Multisensory 
Approach?

The multisensory approach integrates 
visual, auditory, tactile (touch) and 
kinesthetic (movement) learning elements. 
Different teaching methods activate 
different parts of the brain. A multisensory 
approach can enhance memory and ability 
to learn. This can also include taste, smell, 
touch, sight, hearing and movement. The 
students are able to experience a lesson 
through multiple pathways that can best 
stimulate their brains and engage them 
more deeply in the subject matter. There is 
a long history in educational literature 
dating back to Montessori, John Dewey 
and Grace Fernald, just to name a few.

The Multisensory
Approach

A Abordagem
Multissensorial

Language
We See

VISUAL
Language
We Hear

AUDITORY
Language Symbols

We Feel

KINESTHETIC-
TACTILE



Todas as crianças aprendem de formas 
diferentes e um professor de sucesso 
abordará a experiência educacional dos 
seus alunos utilizando vários métodos 
diferentes para atender a essas 
necessidades. O cérebro de cada criança é 
diferente, com diferentes padrões, 
circuitos e funções neurológicas. Isto faz 
com que a forma como cada pessoa 
aprende também seja diferente. A 
utilização de todos os sentidos (paladar, 
olfato, tato, visão, audição e movimento) 
pode ser e�caz. Nem todos os sentidos são 
usados em todas as aulas, mas as aulas 
que os incluem podem ajudar os alunos a 
se envolver com o material de várias 
formas diferentes. Portanto, se estiver 
ensinando sobre comida, pode levar 
diferentes tipos de comida, assim como 
fotos de comida. Qualquer atividade com 
bastante movimento para os alunos, que 
envolva dança, jogar bola ou outras 
atividades que envolvam competição 
acadêmica, como jogos de perguntas e 
respostas, cartões de memória (�ashcards) 
e outros jogos de aprendizagem, também 
podem ser muito motivadoras. A criação de 
mapas visuais ligando as ideias que 
surgem, relacionadas com um tema que 
está sendo estudado, é uma forma 
adicional de envolver os alunos. Enquanto 
uma criança responde melhor à informação 
visual, outra aprende melhor de forma 
audível. E isso não é diferente para as 
crianças com necessidades especiais. Para 
muitos destes alunos, envolver vários tipos 
diferentes de aprendizagem - visual, tátil, 
sonora, cinestésica e experimental - pode 
melhorar o processo de aprendizagem.

All children learn in different ways and a 
successful teacher will approach the 
educational experience of their students 
using many different methods to meet 
these needs. Each child’s brain is different, 
with different neurologic patterns, 
pathways, and function. This makes the way 
each person learns different as well. Using 
all of the senses (taste, smell, touch, sight, 
hearing and movement) can be effective. 
Not all senses are used in every lesson, but 
lessons including them can help students 
engage with the material in more than one 
way. So if you are teaching a lesson about 
food, you may want to take in different kinds 
of food, as well as pictures of food. Any 
large movement activity for students 
involving dancing, throwing a ball or other 
activities involving academic competition 
such as quizzes, �ashcards and other 
learning games can also be very motivating. 
Creating visual maps linking the ideas that 
come up related to a topic is a further way 
to engage students. While one child may 
respond better to visual information, 
another may learn best audibly. It is no 
different for children with special needs. 
For many of these students, involving many 
different kinds of learning—visual, tactile, 
audible, kinesthetic, and experiential—can 
improve the learning process.



Uma abordagem multissensorial e 
multifacetada da aprendizagem pode ser 
muito e�caz para todos os alunos, mas 
particularmente para aqueles com 
necessidades especiais, que processam a 
informação de forma diferente, tanto 
neurologicamente como �sicamente, em 
alguns casos. Quanto mais multissensorial 
for uma aula, melhor será a integração de 
informações e conceitos.

Não apenas isso, mas os alunos com 
di�culdades de aprendizagem ou com 
de�ciências físicas podem ter di�culdades 
numa área especí�ca, enquanto podem se 
destacar em outra. Ao variar as abordagens 
de aprendizagem, cada aluno terá mais 
oportunidades de aprender e crescer. Por 
exemplo, alguns alunos podem ter 
di�culdade em processar informação visual 
e pode ser difícil para ele aprender e reter 
informação apenas através de estímulos de 
leitura e visuais. Utilizando outros sentidos, 
tais como táteis ou auditivos, estas 
crianças podem estabelecer uma ligação 
mais forte com o que estão aprendendo.

Em vez de cada aluno experimentar uma 
lição através de um meio singular como um 
livro didático, uma abordagem 
multissensorial envolverá mais alunos na 
participação ativa no processo de 
aprendizagem. Este tipo de aprendizagem 
prática aprimora a capacidade dos alunos 
de coletar e lembrar as informações, 
estabelecer ligações entre aquilo que já 
sabem e informações novas, compreender 
e trabalhar com complexidades e utilizar 
competências não verbais para a resolução 
de problemas.

A multi-sensory, multi-faceted approach to 
learning can be very effective for all 
students, but particularly those with special 
needs who process information differently 
neurologically as well as physically in some 
cases. The more multi-sensory a lesson 
can be, the better the integration of 
information and concepts.

Not only that, but students with learning 
disabilities or physical disabilities might 
have di�culty in one particular area, while 
they might excel in another. By varying the 
approaches to learning, there is greater 
opportunity for every student to learn and 
grow. For example, some students may 
have trouble processing visual information. 
This can make it challenging for them to 
learn and retain information through only 
reading and visual stimuli. Using other 
senses, such as tactile or auditory, these 
children can make a stronger connection 
with what they’re learning.

Instead of each student experiencing a 
lesson through a singular medium like a 
textbook, a multisensory approach will 
involve more students in taking active roles 
in learning. This kind of hands-on learning 
enhances students’ ability to collect and 
remember information, make connections 
between what they already know and new 
information, understand and work through 
complexities, and use nonverbal problem 
solving skills.



Em última análise, a utilização de uma 
abordagem multissensorial em um ambiente 
de aprendizagem ajuda a satisfazer as 
diferentes necessidades de todas as crianças, 
dando a cada uma delas uma oportunidade de 
sucesso.

Pode ser extremamente útil compreender o 
tipo de aprendizagem que é mais fácil e mais 
rápido para o seu �lho. O seu �lho é um 
aprendiz visual, um aprendiz auditivo ou um 
aprendiz cinestésico? Eles aprendem melhor 
com experiências de aprendizagem práticas e 
experimentais?

Quando você entende como o seu �lho aprende 
melhor, você pode garantir que esse tipo de 
aprendizagem seja utilizado regularmente na 
sala de aula e também utilizar esses métodos 
quando está estudando ou aprendendo em 
casa.

É importante ter em mente que as pessoas 
aprendem de muitas maneiras e não se limitam 
a um único tipo de aprendizagem.

É por isso que uma abordagem variada na sala 
de aula pode ser tão impactante para os alunos. 
É também importante observar que, embora 
cada criança aprenda melhor de uma forma 
diferente, a exposição a várias formas 
diferentes de aprendizagem ajuda a criança a 
se exercitar e a trabalhar na aprendizagem em 
áreas que podem não ser o seu método 
preferido. Esta experiência amplia a sua 
capacidade de aprender e ajuda-a a progredir 
na aquisição de novos estilos de aprendizagem.

Uma das partes mais importantes da 
aprendizagem, que muitas vezes é esquecida, 
é a importância de nos divertirmos. Se os 
alunos estão empenhados e se divertem 
enquanto aprendem, não há tanta resistência à 
aquisição de conhecimento. Simplesmente 
acontece naturalmente.

Ultimately, using a multisensory approach 
in a learning environment helps to meet the 
varying needs of all children giving them 
each a chance to succeed.
It can be extremely helpful to understand 
the kind of learning that is easiest and 
quickest for your child. Is your child a visual 
learner, an auditory learner, or a kinesthetic 
learner? Do they learn best with hands-on, 
experiential learning experiences?

When you understand how your child learns 
best, you can ensure that this kind of 
learning is being regularly used in their 
classroom and also use these methods 
when they are studying or learning at home.

It is important to keep in mind that people 
learn in many ways and aren’t con�ned to 
one type of learning.

This is why a varied approach in the 
classroom can be so impactful for students. 
It’s also important to note that though every 
child learns best in a different way, being 
exposed to many different types of learning 
helps the child exercise and work on 
learning in areas that may not be their 
preferred method. This experience 
broadens their ability to learn and helps 
them progress in acquiring new learning 
styles.

One of the most important parts of learning 
that often gets overlooked is the 
importance of having fun. If the students 
are engaged and having fun while they are 
learning, there isn’t as much resistance to 
knowledge acquisition. It simply happens 
naturally.



Isto é especialmente verdadeiro para os 
alunos com necessidades especiais que são 
frequentemente mais sensíveis às 
sugestões emocionais das pessoas ao seu 
redor.

A experiência emocional que uma criança 
tem na sala de aula é tão importante como a 
experiência educacional e é fundamental 
para o seu envolvimento no processo de 
aprendizagem. O tédio ou o stress sugam 
imediatamente a energia de uma sala de aula 
e podem ser prejudiciais à aprendizagem dos 
alunos.

Da mesma forma, a utilização de apenas um 
ou dois métodos de aprendizagem di�culta o 
sucesso em sala de aula dos alunos com 
necessidades especiais e estilos de 
aprendizagem únicos. É importante que os 
professores usem a criatividade e a diversão 
nas suas aulas para que os seus alunos 
desfrutem da experiência de aprendizagem. 
Quando isto é feito desta forma, apesar de 
importantes marcos educacionais estarem 
sendo alcançados, a aprendizagem parece 
mais uma brincadeira.

This is especially true for students with 
special needs who are often more sensitive 
to the emotional cues of the people around 
them.

The emotional experience a child has in the 
classroom is just as important as the 
educational one and is critical to their 
engagement in the learning process. 
Boredom or stress immediately sap the 
energy out of a classroom and can be a 
detriment to student learning.

Likewise, only employing one or two learning 
methods makes it hard for students with 
special needs and unique learning styles to 
be successful in the classroom. It’s 
important for teachers to embrace creativity 
and fun in their lessons so that their 
students enjoy the experience of learning. 
When it’s done in this way, even though 
important educational milestones are being 
accomplished, learning feels more like play.



Além disso, os pais podem apoiar esta 
aprendizagem usando o inglês na vida 
cotidiana da criança. O inglês pode ser 
incorporado em todos os aspectos do 
dia-a-dia da criança. Desde o início, se o seu 
�lho está apenas começando a aprender 
inglês, a sua primeira aula pode envolver 
saudações e dizer o seu nome. Os pais podem 
então encorajar as crianças a se apresentarem 
as novas pessoas que encontram, o caixa do 
supermercado, o motorista do ônibus, as 
pessoas que encontram na rua, etc. Se o seu 
�lho está aprendendo cores, então basta 
apontar as cores que vê ao longo do dia ou 
perguntar ao seu �lho "que cor é essa?", etc. 
Pode também incorporar muito facilmente 
comandos simples na sua rotina diária, tais 
como, "levanta/senta", "me dá isso" "mãos para 
cima", etc. Você entendeu a ideia! 

Este tipo de aprendizagem também pode 
ser considerado multissensorial, uma vez 
que você experimenta coisas usando todos 
os seus sentidos durante o seu dia, desta 
forma incluirá de�nitivamente experiências 
de aprendizagem visual/auditiva/ cinestésica/
tátil.

Este suporte diário da aprendizagem pode 
ser extremamente importante, pois assim 
as crianças estão aprendendo da mesma 
forma como aprendem a sua língua materna 
e, além disso, a repetição incorporada que 
isto envolve pode realmente reforçar o novo 
vocabulário e estruturas. 

Additionally, parents can back this learning 
up by using English in the child’s everyday 
life. English can be incorporated in all 
aspects of day to day life. From the very 
beginning, if your child is just starting to 
learn English, their �rst lesson may involve 
greetings and saying their name. Parents 
can then encourage children to introduce 
themselves to new people they meet, the 
cashier at the supermarket, the bus driver, 
people you meet in the street etc. If your 
child is learning colours, then you simply 
point out the colours you see as you go 
through your day, or ask your child “what 
colour is this?” etc. You can also 
incorporate simple commands in your daily 
routine very easily, such as, “stand up/sit 
down”, “give me” “hands up” etc. You get the 
idea! 

This type of learning can also be 
considered multisensory as you 
experience things using all your senses 
during your day, therefore will de�nitely 
include visual/auditor y/kinetic/tactile 
learning experiences. This every day back 
up of the learning can be extremely 
important, here children are learning the 
way they learn their �rst language, and 
additionally the built-in repetition that this 
involves can really reinforce the new 
vocabulary and structures. 



Vejamos um exemplo. Se estiver 
ensinando inglês em sala de aula sobre 
vestuário, veja algumas das diferentes 
atividades que você pode incluir para 
garantir uma experiência multissensorial 
para os alunos.

Let’s take a look at an example. If you are 
teaching an English class on clothes for 
example, take a look at some of the 
different activities you can include to 
ensure a multisensory experience for the 
students.

So how does this
work in practice?

E como isto
funciona na

prática?

Fashion Show  Kinesthetic     

This is the perfect way to practice, “I’m 
wearing….”. Get a box of old clothes and 
ask the student(s) to choose three items to 
wear from the box and take turns modeling 
them. You can join in too! Ask “What are 
you wearing?” and describe what you are 
wearing “I’m wearing…..”            

Des�le de Moda Cinestésica 

Esta é a forma perfeita de praticar: "estou 
usando.....". Pegue uma caixa de roupa 
velha e peça ao(s) aluno(s) para escolherem 
três peças da caixa para vestir e revezarem 
des�lando as peças escolhidas. Você 
também pode participar! Pergunte "o que 
você está vestindo?" e descreva o que você 
mesmo(a) está vestindo "estou 
vestindo.....".  



Get Dressed
Kinesthetic / Auditory / Tactile
    
Lay several items of clothing and 
accessories on a table. Give commands 
like, “Put on the red scarf”. Make it more 
challenging and test listening skills by 
having similar items of different colours: 
“Put on the scarf with green and blue 
stripes”. Ask one student to put on several 
items at the same time for a fun, ridiculous 
look that will make your students laugh.           

Vestir-se
Cinestésica / Auditiva / Tátil
   
Coloque várias peças de roupa e 
acessórios sobre uma mesa. Dê comandos 
como, "colocar o lenço vermelho". Torne-o 
mais desa�ante e teste a capacidade de 
escuta ao ter itens semelhantes de cores 
diferentes: "colocar o lenço com listras 
verdes e azuis". Peça a um aluno para 
colocar vários itens ao mesmo tempo para 
criar um visual divertido e ridículo que faça 
os alunos rir.

Clothesline
Kinesthetic / Auditory / Tactile
    
Using a clothesline and some old clothes, 
ask the student(s) to hang up speci�c 
clothes, for example, “Hang up the red 
t-shirt”. Demonstrate the activity �rst.         

Varal de Roupa
Cinestésica / Auditiva / Tátil
   
Utilizando um varal e algumas roupas 
velhas, peça ao(s) aluno(s) para pendurar 
peças de roupas especí�cas, por exemplo, 
"pendurar a camiseta vermelha". 
Demonstre para eles a atividade antes de 
começar. 



Let’s Draw 
Visual / Tactile 
    
Split the students into groups and give 
each student a piece of paper to draw on. 
Assign what each student in the group will 
draw: S1 will draw a hat, S2 a head, S3 a 
shirt, S4 pants, S5 shoes and socks, S6 
arms and a watch (or you can do this with 
the student individually, divide the clothes 
between you and the student). Also, get 
them to colour in their drawings. Finally, 
give each group a large sheet of paper and 
get them to cut out and glue their 
creations to the paper to make a complete 
out�t.        

Vamos Desenhar
Visual / Tátil 
   
Divida os alunos em grupos e dê a cada 
aluno uma folha de papel para desenhar. 
Distribua o que cada aluno do grupo irá 
desenhar: A1 vai desenhar um chapéu, A2 
uma cabeça, A3 uma camisa, A4 calça, A5 
sapatos e meias, A6 braços e um relógio 
(pode fazer isto também com um aluno 
individualmente, dividindo as roupas entre 
você e o aluno). Também, faça com que 
eles pintem os seus desenhos. Finalmente, 
dê a cada grupo uma cartolina e faça-os 
recortar e colar as suas criações na 
cartolina para formar o desenho completo. 

Sing-along
Auditory/ Kinesthetic / Visual 

Play a song about clothes in class and get 
the students to sing along. You can even 
add actions to go along with the music.  
You can use video or audio for this class.      

Cantar Juntos
Auditiva / Cinestésica / Visual 
   
Toque uma canção sobre roupas na aula e 
faça com que os alunos cantem junto. 
Você pode também adicionar ações para 
acompanhar a música e pode usar um 
vídeo ou áudio nessa aula. 



Felt Dolls
Tactile
    
Cut clothing pieces and people out of felt 
(shorts and t-shirt, swimsuit, coat and 
pants, etc.) Ask the student(s) to dress the 
felt people. You can make this more 
challenging by asking the students to dress 
for speci�c events or seasons.  

Bonecos de Feltro
Tátil
   
Corte peças de roupa e pessoas de feltro 
(shorts e camisetas, roupas de banho, 
casacos, calças, etc.). Peça ao(s) aluno(s) 
para vestir os bonecos de feltro. Você pode 
tornar a brincadeira mais desa�ante 
pedindo aos alunos para vestirem os 
bonecos para eventos ou estações do ano 
especí�cas.

Body Double
Tactile / Kinesthetic

For this you will need large sheets of  
paper. Ask student(s) to lie on the paper 
and draw around them. Ask student(s) to 
draw clothes on their own body outlines. 
And colour them in. 

Dublê de Corpo
Tátil / Cinestésica
   
Para esta atividade você precisará de 
folhas grandes de papel. Peça ao(s) aluno(s) 
para se deitarem no papel e desenharem a 
sua volta. Peça ao(s) aluno(s) para 
desenharem e pintarem roupas nos 
contornos do seu próprio corpo. 



Who’s Who?
Auditory / Visual 

Ask a student (A) to pick a classmate, they 
shouldn’t tell anyone who it is. Then ask 
another student (B) to ask the question – 
“What are they wearing”. Student A then 
describes what the person is wearing, and 
the other students have to guess who they 
are talking about.  This one works best in a 
group class.

Quem é Quem?
Auditiva / Visual 
   
Peça a um aluno (A) para escolher um 
colega de turma, sem contar a ninguém 
quem é. Depois peça a outro aluno (B) para 
fazer a pergunta - "o que ele está vestindo". 
O aluno A descreve então o que a pessoa 
está vestindo e os outros alunos devem 
adivinhar de quem ele está falando. Esta 
atividade funciona melhor em grupo. 

Flashcards
Visual / Auditory / Kinesthetic
    
Flashcards of the target vocabulary are 
always extremely useful and can be used in 
many ways.

• Hold them up and ask student(s) to shout 
out the words
• Hide them around the room for student(s) 
to �nd.
• Student(s) pick a card and create a 
sentence or ask a question. 

Cartões de Memória (Flashcards)
Visual / Auditiva / Cinestésica
    
Os �ashcards de vocabulário são sempre 
extremamente úteis e podem ser utiliza-
dos de muitas maneiras.

• Segure-os e peça ao(s) aluno(s) para falar 
em voz alta as palavras;
• Esconda-os pela sala para que o(s) 
aluno(s) os encontre(m);
• O(s) estudante(s) escolhe(m) uma carta e 
criam uma frase ou faz(em) uma pergunta. 

?



Chores 
Kinesthetic / Tactile / Auditory

Give the student(s) a bucket of water.  Ask 
the student(s) to wash clothes, you will tell 
them which piece of clothing to wash. The 
student(s) have to �nd the correct item of 
clothing in the box of clothes, wash it and 
hang it up on the clothesline that you used 
earlier. 

Tarefas
Cinestésica / Tátil / Auditiva    
   
Dê ao(s) aluno(s) um balde de água. Peça 
ao(s) aluno(s) que lave(m) as roupas e 
diga-lhes qual a peça de roupa lavar. O(s) 
aluno(s) terá(ão) de encontrar a peça de 
roupa correta na caixa de roupas, lavá-la e 
pendurá-la no varal que utilizou anterior-
mente. 

Reading Time
Auditory / Visual

There are innumerous kids books about 
clothes in English. Choose an age 
appropriate book and read it. Depending 
on the level you can ask the student(s) to 
read parts. Ask questions about the book. 
Print pictures of the clothes in the book 
and have students colour them in. 

Tempo de Leitura 
Auditiva / Visual
    
Existem inúmeros livros infantis sobre 
roupas em inglês. Escolha um livro apro-
priado à idade do(s) aluno(s) e leia-o para 
ele(s). Dependendo do nível, pode pedir 
ao(s) aluno(s) para ler partes do livro. Faça 
perguntas sobre o livro. Imprima fotos das 
roupas do livro e peça aos alunos para as 
colorirem.  



Take it home
Kinesthetic / Auditory

If you want to give homework you can ask 
student(s) to put on their favourite out�t 
and take a picture of themselves. In the 
next class they will show the class or you 
the picture and describe what they are 
wearing. Students could also bring in their 
favourite item of clothing to show the 
class. 

Tarefa de Casa
Cinestésica / Auditiva  
   
Se você quiser dar tarefas de casa, pode 
pedir ao(s) aluno(s) para vestir(em) a sua 
roupa favorita e tirar uma fotogra�a de si 
próprio(s). Na aula seguinte, eles 
mostrarão para a turma ou para você a foto 
e descreverão o que estão vestindo. Os 
alunos também podem trazer a sua roupa 
favorita para mostrar para a turma.  

Sand
Tactile

Show the student(s) �ashcards of clothes 
and ask them to write the words in a sand 
box.  Or you can ask one student to draw an 
item of clothing in the sand and have 
another write the word beside it. 

  

Areia 
Tátil
    
Mostre ao(s) aluno(s) os cartões (�ash-
cards) com as roupas e peça-lhes para 
escreverem as palavras numa caixa de 
areia.  Ou você pode pedir a um aluno que 
desenhe uma peça de roupa na areia e 
pedir a outro aluno que escreva a palavra 
ao lado. 



Dress the dummy
Kinesthetic

For this game you will need some 
baskets/boxes, balls, old clothes or dolls 
clothes and a doll or dummy. Label each of 
the baskets/boxes with the name of an 
item of clothing. Spilt students into teams 
or you play with an individual student. The 
students have to dress their doll, however, 
in order to get the item of clothing, they 
need to throw the ball into the labelled 
basket. The �rst team to dress their 
dummy wins.

All of the above activities can be adapted 
for the appropriate age and level of the 
students. And almost all can be done at 
home with your child as a 1:1 lesson. As 
always, previous vocabulary should be 
incorporated in the class. In this example, 
you could include previously learned 
vocabulary such as, numbers and colours. 
You can incorporate target 
sentences/commands in the activities too, 
to encourage a more complete learning, 
rather than purely the vocabulary. 

Vestir o Boneco
Cinestésico
    
Para este jogo você vai precisar de alguns 
cestos/caixas, bolas, roupas velhas ou 
roupas de boneca e um boneco. Identi-
�que cada um dos cestos/caixas com o 
nome de uma peça de roupa. Separe os 
alunos em equipes ou jogue com um aluno 
individualmente. Os alunos devem vestir 
seus bonecos. No entanto, para obterem a 
peça de roupa, devem atirar a bola no 
cesto identi�cado. A primeira equipe a 
vestir seu boneco ganha.

Todas as atividades acima referidas podem 
ser adaptadas à idade e ao nível adequado 
dos alunos. E quase todas podem ser 
feitas em casa com o seu �lho. Como 
sempre, o vocabulário prévio deve ser 
incorporado na aula. Neste exemplo, você 
pode incluir o vocabulário aprendido ante-
riormente, como por exemplo, números e 
cores. Você pode também incorporar 
frases/comandos-alvo nas atividades para 
incentivar uma aprendizagem mais com-
pleta, não apenas do vocabulário. 



For example, some possible target 
sentences/commands for the above 
activities could be:

• What are you wearing? I am/he is wearing ….
• Please wash the ….e.g. red T-shirt
• My/his/her favourite item of clothing is…..
• Put on/Take off
• Get dressed 

As you can see from the above, in addition 
to the standard methods of teaching, there 
are endless possibilities of how to adapt 
your lessons to provide a multisensory 
experience. The list above is not 
exhaustive, there are always new and 
inventive ways to teach. 

For too long we have been holding back 
children with SEN, it has become obvious 
to us that we have only scratched the 
surface on their capabilities because we 
haven’t given them the support they need 
to �ourish. Why should any child be denied 
the opportunity to learn a second 
language? An opportunity that can open up 
so many new avenues, for example, new 
friendships, communication opportunities, 
discover new cultures and learning in many 
other areas. 

Inclusive English are here to help educate 
the educators (parents and teachers) on 
how to get the best from all children with 
SEN through endless activities based on 
multisensory learning.

Por exemplo, algumas frases/comentários 
possíveis para essas atividades podem ser:

• O que está vestindo? Eu estou/ele está 
vestindo ....
• Por favor, lave a .....por exemplo, a cami-
seta vermelha
• A minha/sua peça de roupa preferido(a) 
é.....
• Coloque / Tire
• Vista-se 

Como você pode ver acima, além dos 
métodos tradicionais de ensino, existem 
inúmeras possibilidades de adaptação das 
aulas para proporcionar uma experiência 
multissensorial. A lista acima não é taxati-
va, podem existir sempre novas e criativas 
maneiras de ensinar. 

Há muito tempo que estamos atrasando 
crianças com NEE. Tornou-se óbvio para 
nós que apenas arranhamos a superfície 
das suas capacidades porque não lhes 
damos o apoio que necessitam para 
�orescer. Por que razão deve ser negada a 
uma criança a oportunidade de aprender 
uma segunda língua? Uma oportunidade 
que pode abrir tantos caminhos novos para 
ela, como por exemplo, fazer novas amiza-
des, oportunidades de comunicação, 
descobrir novas culturas e aprender sobre 
muitas outras áreas. 

O Inclusive English está aqui para ajudar a 
educar os educadores (pais e professores) 
sobre como obter o melhor de todas as 
crianças com NEE através de inúmeras 
atividades baseadas na aprendizagem 
multissensorial.
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