
 

 
 

     

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Cantar e dançar a música de 
cumprimentos Hello 

(https://youtu.be/fN1Cyr0ZK9M) 

Cantar e dançar a música de 
cumprimentos Hello 

(https://youtu.be/fN1Cyr0ZK9M) 

Cantar e dançar a música de 
cumprimentos Hello 

(https://youtu.be/fN1Cyr0ZK9M) 

Cantar e dançar a música de 
cumprimentos Hello 

(https://youtu.be/fN1Cyr0ZK9M) 

Cantar e dançar a música de 
cumprimentos Hello 

(https://youtu.be/fN1Cyr0ZK9M) 

Fazer chamada com o filho “Is 
(Mariana) here today?”, 

estimular a criança a levantar a 
mão e dizer “Yes!” 

Fazer chamada com o filho “Is 
(Mariana) here today?”, 

estimular a criança a levantar a 
mão e dizer “Yes!” 

Fazer chamada com o filho “Is 
(Mariana) here today?”, 

estimular a criança a levantar a 
mão e dizer “Yes!” 

Fazer chamada com o filho “Is 
(Mariana) here today?”, estimular 
a criança a levantar a mão e dizer 

“Yes!” 

Fazer chamada com o filho “Is 
(Mariana) here today?”, estimular a 

criança a levantar a mão e dizer “Yes!” 

Utilizando o estojo e os 
cadernos, revisar os nomes dos 
materiais escolares em inglês 

Pedir para a criança desenhar os 
materiais escolares e suas 

quantidades 

Utilizar pág. 5 do livro de 
atividades, perguntar à criança o 
que está faltando em cada estojo 

(pencil case) dizendo em inglês 

Treinar numerais em uma folha de 
sulfite, pedir para a criança 

escrever os números de 1 a 20 
(números comuns ou risquinhos) 

Se possível, reutilizar uma lata vazia 
(milho, ervilha, etc.) e pedir para a 

criança colocar seus materiais dentro  

Utilizar pág. 4 do livro de 
atividades e pedir para a criança 
apontar para o material que irá 

dizer  

1 sharpener, 2 colored pencils, 3 
scissors, 4 rubbers, 5 pencils, 6 

glues e 7 rulers 

Revisar nomes dos materiais 
escolares a partir do estojo e dos 

cadernos da criança 

Pedir para a criança dizer os 
nomes dos números em inglês o 

máximo que conseguir 

Revisar os nomes dos materiais 
escolares e porta lápis (pencil holder) 

Borracha, lápis, lápis de cor, 
cola, tesoura, régua, apontador 
(rubber, pencil, colored pencil, 
glue, scissors, ruler, sharpener) 

    

Cantar e dançar música de 
despedida Bye Bye 

(https://youtu.be/UQfvAlmr5g0) 

Cantar e dançar música de 
despedida Bye Bye 

(https://youtu.be/UQfvAlmr5g0) 

Cantar e dançar música de 
despedida Bye Bye 

(https://youtu.be/UQfvAlmr5g0) 

Cantar e dançar música de 
despedida Bye Bye 

(https://youtu.be/UQfvAlmr5g0) 

Cantar e dançar música de despedida 
Bye Bye 

(https://youtu.be/UQfvAlmr5g0) 
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NÃO SÃO FÉRIAS! SEJAM AUTÔNOMOS, ESTUDEM e APROVEITEM O TEMPO 
ABAIXO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES QUE DEVEM SER REALIZADAS EM CASA. 
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