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Happy Monday, my lovely student! Não esqueça de revisar o vocabulário aprendido 

durante as aulas on-line. See you soon! 

 



 

OBSERVAÇÃO: O ROTEIRO PODE SOFRER ALTERAÇÕES QUANDO NECESSÁRIO DE ACORDO COM A REALIZAÇÃO DAS AULAS ON-LINE.  

 

CONTENT 

(CONTEÚDO) 

 

OBJECTIVE (S) 

OBJETIVO (S) 

 

NECESSARY 

MATERIAL 

(MATERIAIS 

NECESSÁRIOS) 

 

ACTIVITY 

(ATIVIDADE) 

Unit 2 – Look at my 

family 

 Vocabulary; 

- girl, woman, puppy, 

dog, book, baby, 

kitten, living things, 

grow ;  

- Baby, boy, man, old 

man, old, older, oldest 

tall, taller, tallest, 

young, younger, 

youngest, short, 

shorter, shortest, 

growing 

 Questions and 

answers; 

 
- What’s this? It’s a 

puppy. A puppy is a 

living thing. A puppy 

grows. 

-Does a car grow? No. Is 

a car a living thing? 

-The baby is very young. 

He is growing. 

- Who is older (younger, 

taller), the man or the 

baby? The man. 

- How tall is Dino? He is 

10 cm tall. Who’s 

shorter, the shortest 

(younger, the youngest)? 

 

 

- Compreender que 

os seres vivos 

crescem; 

 

- Classificar seres 

vivos e seres que não 

tem vida; 

 

- Sequenciar as 

pessoas pela idade; 

 

- Comparar as 

pessoas por idade e 

altura; 

 

- Falar qual pessoa é 

a mais alta, baixa, 

jovem e velha. 

 

- Aprender a medir 

objetos por 

centímetros; 

 

- Comparar os 

dinossauros por 

altura; 

 

- Incentivar a 

curiosidade e a 

criatividade. 

 

 

 

 

 

-Livro didático; 

- Régua, lápis, e 

borracha; 

- Lápis de cor, giz 

de cera ou 

canetas 

coloridas; 

- Folha de ofício. 

 

 

 

 

- Apresentação do 
vocabulário e 
resolução das 
atividades das 

páginas 29, 30 e 31 
do livro didático; 

 
- Orientação para a 

realização da 
atividade de casa;  

 
- Tarefa de casa: 

Responder a 

atividade da página 

32 do livro didático; 

 

  


