


Roots & Wings é um programa que visa 
promover o Português como língua de 

herança para crianças residentes em 
Singapura que fazem parte da comunidade 

brasileira / portuguesa. 

Roots & Wings is an enrichment programme 
that promotes Portuguese language learning 

amongst children who live in Singapore who are 
part of the Brazilian/ Portuguese community. 



Holistic 
approach:

Abordagem holística: O objetivo é proporcionar 
oportunidades linguísticas às crianças que se 

beneficiam de apoio para desenvolver a linguagem e 
pré-alfabetização. Esta aprendizagem dinâmica 

ocorre em sessões individuais, interativas e lúdicas. 
O conteúdo facilita a exposição cultural brasileira / 

portuguesa e a estimulação de linguagem nas áreas 
de compreensão, expressão e uso da linguagem 

social. 

Holistic approach: The purpose of language enrichment 
is to provide extended learning opportunities to children 
who may benefit from support to develop their language 

and pre-literacy skills. This stealth learning is made 
possible through play-based, fun and interactive 

sessions. The content of the enrichment sessions both 
provide an increase in exposure to Brazilian/ Portuguese 

cultural elements, and opportunities to stimulate 
children's ability to understand, talk and use social 

 



O nosso objetivo é criar oportunidades para as 
crianças desenvolverem o seu multilinguismo 
e, assim,  se comunicarem efetivamente com 

as suas famílias, se aproximarem de suas 
raízes, fortalecendo o vínculo entre linguagem 

e cultura no contexto de Singapura. 
Valorizamos também a importância de criar 

uma rede de apoio para a comunidade 
brasileira / portuguesa por meio de serviços 

diretos e indiretos. 
Our aim is to provide opportunities for children to 
successfully develop their multilingual language 

skills to communicate with their families, to bridge 
gaps in both language and culture in the context of 

living in Singapore, and to create a support 
network for the Brazilian/ Portuguese community 

through direct and indirect services.  



Acreditamos que iniciativas de promoção da língua de 
herança associadas à estimulação cognitiva e 
linguística propiciam o desenvolvimento da 

comunicação de maneira global. 
We believe that promoting Portuguese language learning, 
whilst focusing on the stimulation of cognitive and linguistic 

skills, facilitates the general development of children's 
communication skills.



Na Treetop, temos conhecimento 
extenso de desenvolvimento de 
linguagem. Somos exclusivamente 
qualificados para apoiar o 
desenvolvimento bilingue infantil, 
promovendo a importância da língua 
materna e a aquisição de língua 
secundária, valorizando a identidade 
cultural, e contribuindo para um 
aumento de oportunidades educacionais 
e culturais presentes e futuras, num 
mundo diverso, dinâmico e globalizado.

At Treetop, we have extensive knowledge 
of language development. We are uniquely 
qualified to further support children's 
bilingual language development, promoting 
the importance of Portuguese mother 
tongue exposure and second language 
learning, valuing and enhancing children's 
and their families’ cultural identity, and 
contributing towards an increase in cultural 
and educational present and future 
opportunities in a diverse,
dynamic and global world.  



Público:
• 3 a 7 anos
• Falantes de português sem 

dificuldades de linguagem
• Residentes em Singapura

Target group:
• 3 to 7 year olds
• Portuguese speakers with 

typical language 
development skills

• Residing in Singapore



Habilidades abordadas: 
• Jogo simbólico e uso social da linguagem
• Compreensão e expressão oral, incluindo o 

desenvolvimento de vocabulário
• Consciência fonológica 
• Memória auditiva, sequência verbal, narrativas 

e funções executivas gerais

Target areas:
• Play skills
• Typical receptive and expressive language skills, 

including vocabulary extension
• Phonological awareness
• Auditory memory, verbal sequencing, narratives, 

and general executive functioning skills.



Serviços adicionais:
• Avaliação e terapia  (para crianças que apresentam 

dificuldades de linguagem) 
• Sessões de orientação a pais

• Sessões com helpers: treinamento individual e em 
grupo

• Workshops: linguagem por meio de atividades 
lúdicas, aquisição de linguagem, deglutição

Additional Services: 
• Individual therapy support (for children who show 

difficulties acquiring communication skills)
• Parent training - Individual and group sessions
• Helper training: Individual and group sessions 

• General workshops: Language through play, early 
language acquisition, feeding



A nossa filosofia:
• Respeito pela personalidade e interesses da 

criança
• Celebração das qualidades específicas de cada 

criança 
• Aprendizagem lúdica 

Our philosophy: 
• Respect for children's individualities and interests

• Celebration for children's individual strengths 
• Learning through play 



Programa de Enriquecimento 
Linguístico

A Language Enrichment 
Programme



Resumo:
• 1x entrevista com pais – 15 minutos (telefone / videoconferência) 
• 4x sessões individuais com a criança, 50 minutos cada sessão, com foco em:

✔ Enriquecimento de vocabulário
✔ Pré-alfabetização 
✔ Narrativa
✔ Habilidade de conversação

• 1x sessão de feedback e treinamento com os pais - 30 minutos 

Outline: 
• 1x Parent Interview – 15 minute phone call /video conference
• 4x individual sessions with your child, 50 minutes each, focusing on:

✔Vocabulary Enrichment
✔Preliteracy Skills
✔Storytelling
✔Conversations

• 1x Parent feedback and training session - 30 minutes



“Play is the work of 
childhood”

Fred Rogers



Custo: $450 pelo programa, incluindo todos
os materiais e recursos de treinamento

Fees: $450 for the Programme inclusive of all
materials and training resources



enquiries@treetop.com.sg 
+65 94577974 
www.treetop.com.sg
87 Science Park Drive, The Oasis, 
#03-01,
Singapore 118260

REGISTRO / REGISTRATION:
:
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