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CONTENT 

(CONTEÚDO) 

 

OBJECTIVE (S) 

OBJETIVO (S) 

 

NECESSARY 

MATERIAL 

(MATERIAIS 

NECESSÁRIOS) 

 

ACTIVITY 

(ATIVIDADE) 

Unit 1 – I’M READY 

FOR SCHOOL  

-Desenvolver uma 

relação interpessoal e 

- Livro didático – 

2 A 

-  Revisão do 

vocabulário de 

materiais e atividades 

HELLO, SUNSHINE! 

I CAN’T WAIT TO BE WITH AGAIN. 

HAVE A GREAT WEEK! 

 

 

 

 



OBSERVAÇÃO: O ROTEIRO PODE SOFRER ALTERAÇÕES QUANDO NECESSÁRIO DE ACORDO COM A REALIZAÇÃO DAS 

AULAS ON-LINE. 

 

 

 

 

 

 School 
supplies and 
school-
related 
activities 
(Materiais 
escolares e 
atividades 
escolares) 
 

 Vocabulário  
 

- School; 
cutting; 
drawing; 
painting; 
gluing; 
coloring; 
singing; 
writing 

 

- Numbers 
(1-5); one, 
two, three, 
four, five; 

 

- Birthday 
cake (s), 
candles; 

 Questions 
and answers; 

 Do you like to 
draw?Yes, I 
do./ No, I don’t. 

 I like to (cut).  
 I don’t like to 

(draw). 
 How old are 

you? I’m (4) 
years old. 

demonstrar interesse 

pelos colegas; 

- Identificar os 
materiais escolares e 
suas funções; 
- Descrever as 
atividades escolares. 
- Identificar, contar e 

escrever os números; 

- Falar quantos anos 

os personagens tem; 

- Falar quantos anos 

ele/ ela mesmo (a) 

tem. 

-Relacionar o numeral 

a quantidade. 

 

 

 

 

- lápis e 

borracha; lápis de 

colorir;  

- Material 

concreto que 

serão usados 

para a prática do 

vocabulário de 

números. 

- Adesivos. 

(Página 69) 

- Cartela de 

números 

produzida pelo 

aluno. 

- Folha de ofício.  

 

 

escolares com 

dinâmica. 

- Apresentação do 

vocabulário números 

e aniversário. 

- Resolução da 

Lesson 9, página 13. 

- Dinâmica para que 

os alunos pratiquem o 

vocabulário; 

- Homework – 

Atividade de casa  

- Na página 12, 

Lesson 8, o aluno irá 

colorir o Dino com as 

cores indicadas no 

contorno e os outros 

dinossauros com as 

cores que ele 

escolher. 

- Correção da 

atividade de casa e 

resolução da página 

14, Lesson 10. 

- Atividade interativa 

na plataforma 

bilíngue (Richmond 

Learning Platform); 

Siga as instruções 

para acessá-la. 



 

1º passo - No site Richmond – Login (richmondlp.com), digite o login do aluno 

no campo username e password. Após inserir o login e senha, clique em sign in. 

 

 

2 º passo – Já na plataforma, na aba My Assignments, clicar em My Tests para 

acessar a atividade interativa. 

 

3º passo – O aluno, com a ajuda do responsável, deverá responder a atividade 

proposta explicada durante a aula. Assim que ele finalizar a atividade, o 

responsável deverá clicar em Submit. 

 

https://richmondlp.com/login

