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O que é a imersão em francês no nível pré-escolar? 

A imersão em francês no nível pré-escolar é um 
programa intensivo de francês como segunda língua 
que se inicia no infantário e continua até ao 12º ano. 
Todas as atividades em sala de aula do infantário ao 

12º ano são realizadas em francês. Uma disciplina 
especializada (p.ex. saúde e educação física) pode 
ser ensinada em inglês. Do 4º ao 8º ano, o 
programa será ensinado 50% em francês e 50% em 
inglês. 

Quem pode inscrever-se? 

Para setembro de 2022, apenas as crianças que 
entrarão no infantário júnior (JK) ou no 

infantário sénior (SK) podem inscrever-se na 
imersão em francês no nível pré-escolar. 

Posteriormente, em setembro de 2023, a única 
opção de entrada na imersão em francês no nível 

pré-escolar será no infantário júnior. 

 

 

 
 

Benefícios do programa de imersão no pré-escolar 

O programa de imersão em francês no nível pré-
escolar permite a alunos com qualquer base 
linguística desenvolverem um alto nível de 

proficiência em francês. 
Este método de aprendizagem de outra língua 

oferece muitos benefícios aos alunos, entre os quais:  
 
 Está comprovado que ter aulas noutra língua 
aprimora as aptidões do aluno na língua dominante. 

 Aprender uma língua traz outros benefícios 
cognitivos, como aptidões de raciocínio e 
aprendizagem muito desenvolvidas, que os alunos 
aplicam a todas as áreas de estudo. 

 A proficiência em mais de uma língua abre portas 
aos alunos para oportunidades no futuro e promove 
a conscientização sobre outras culturas e 
identidades. 

 Os alunos bilíngues desenvolvem fortes 
aptidões de comunicação geral e podem 
aprender outras línguas com mais facilidade. Para quem é a imersão em francês no nível pré-escolar? 

 Pensado para famílias que falam uma língua 
diferente do francês em casa. 

 Acreditamos firmemente que todos os alunos 
são capazes de aprender outra língua. Por isso, 
aqueles com qualquer estilo de aprendizagem e 
qualquer língua são bem-vindos e recebem apoio. 

 O programa de imersão em francês no nível pré-
escolar é adequado a todas as famílias que tenham 
interesse em desenvolver proficiência em francês. 

Informações para inscrição 

Para saber mais sobre o programa de imersão 
em francês no nível pré-escolar e o processo de 

inscrição, visite www.tdsb.on.ca/French. 
 

Neste momento, o período de inscrições para o 
programa de imersão em francês no nível pré-
escolar é em novembro de cada ano. No início 

de setembro, visite o website para saber os 
prazos de inscrição de cada ano. 

 

Importante: a entrada no programa é 
garantida a todos os candidatos que se 

inscrevam dentro do prazo, mas a entrada 
numa escola em particular NÃO é garantida. 
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