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(CONTEÚDO) 

 

OBJECTIVE (S) 

OBJETIVO (S) 

 

NECESSARY 

MATERIAL 

(MATERIAIS 

NECESSÁRIOS) 

 

ACTIVITY 

(ATIVIDADE) 

Unit 1 – I’M READY 

FOR SCHOOL  

 School 
supplies and 
school-

-Desenvolver uma 

relação interpessoal e 

demonstrar interesse 

pelos colegas; 

- Livro didático – 

2 A 

- lápis e 

borracha; lápis de 

colorir; tesoura 

-  Contextualização do 

vocabulário de 

materiais e atividades 

escolares e resolução 

YOU ARE MY SUNSHINE! 

I CAN’T WAIT TO SEE YOU SOON. 

HAVE A GREAT WEEK! 

 

 

 

 



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

AULAS ON-LINE. 

 

 

 

 

 

related 
activities 
(Materiais 
escolares e 
atividades 
escolares) 
 

 Vocabulário  
 
- Scissors; 

pencil; 
paintbrush; 
crayon; 
glue stick; 
colored 
pencil. 
 

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

 Questions 
and answers; 
 

 What is he/she 
doing?/ He/ 
She is drawing. 

 
 Do you like to 

draw?Yes, I 
do./ No, I don’t. 

 I like to (cut).  
 I don’t like to 

(draw). 

- Falar o que gosta/ 

não gosta de fazer; 

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

 

 

 

sem ponta, cola e 

pincel (material 

concreto que 

serão usados 

para a prática do 

vocabulário) 

- Adesivos. 
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da Lesson 5, na 

página 9.  

 

- Dinâmica para que 

os alunos pratiquem o 

vocabulário; 

 

- Revisão do 

vocabulário e 

resolução da Lesson 

6, na página 10. 

- Momento para que 

os alunos 

compartilhem quais 

atividades gostam/ 

não gostam de fazer. 

- Resolução da 

Lesson 7, na página 

11. 

 - Homework – 

Atividade de casa  

- Para praticar o 

vocabulário, os alunos 

irão, com ajuda de um 

responsável, criar 

uma cartela de 

números 1-5 usando 

material de colagem, 

lápis de colorir ou 

tinta.  

Segue o modelo.  

    


