
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 28ª SEMANA – PRÉ I A/B 

 
AULAS DA SEMANA DE 02 / 11 / 2020 A 06 / 11 / 2020 

 
Professora: Débora 
 
Área do conhecimento: Inglês 
 
Conteúdos: What’s wrong? Can I help you? 
                      
                                                             
Habilidades:    
*(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 
e cooperação. 
*(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 
*(SEMACK) Ouvir e notar as perguntas sobre percepção de problema – What’s 
wrong/the problem, the matter e reproduzir em voz alta (drills). 
 
Videoaula: Vídeo aula explicativo da atividade a ser feita estará disponível no Classroom no 
dia da aula. 
 
 
Vídeos complementares: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs Hello song for kids 
https://www.youtube.com/watch?v=E7BRrNU25lE Goodbye song for kids  
 
 
Atividades:  
 
*Anexo 1 – Imagem de crianças expressando diferentes sentimentos. 
*Anexo 2 – Imagem do contorno Fe um rosto para ser copiado. 
 
Recursos para as aulas: 
 
*Livro Sistema Mackenzie de Ensino – Beginning to be wise – 4 Years Old – 2nd semester 
*Folhas de sulfite para desenhar faces para completarmos com massinha. 
*Massinhas coloridas 
 
Encontro (s) online: Nosso encontro será na terça-feira: 
 
PréI A – 9h50  
PréI B – 14h05 
 
Orientações: Para o nosso encontro no Zoom, deixar preparado o material pedido: folhas de 
sulfite com o contorno da face e massinha para fazermos os rostos de acordo com os 
sentimentos pedidos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs
https://www.youtube.com/watch?v=E7BRrNU25lE


                                                                     

  

 
 
ANEXO 1 
 

 
                               
 
 
 
 
 

WHAT’S WRONG? CAN I HELP YOU? 
 
 

     Hello kids! Vocês se lembram que na aula passada a Hannah estava sad por estar com 
saudades da grandma? Na aula de hoje, vamos estar aprendendo outros sentimentos ou 
sensações que podemos ter. Nas imagens que a teacher está mostrando vemos crianças, 
boys e girls, com diferentes expressões no rosto. E vai ser isso que vamos estudar...  
     The girl is happy. The girl is sad. The boy is angry. The boy is scared. The boy is hungry. 
       
     See you Tuesday, na nossa aula no Zoom... 

            
 
 

    
ESSA ATIVIDADE NÃO PRECISA SER ENTREGUE NA ESCOLA. VOCÊ SÓ IRÁ 
ENTREGAR A SUA PROFESSORA QUANDO AS AULAS SE NORMALIZAREM. 
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ANEXO 2 
 

 
     Senhores responsáveis, vamos precisar de umas dois ou três contornos desse rosto para 
trabalharmos no nosso encontro os sentimentos que vimos. E para completarmos os rostos, 
vamos usar massinhas coloridas. Gostaria que deixassem tudo preparado para juntos 
fazermos na nossa aula no zoom. Muito obrigada! 
             
 

 
 
Ah! Vocês podem copiar esse contorno de um outro lugar. Caso queiram podem até desenhar. Só 
vamos precisar do contorno, pois usaremos as massinhas para completar as faces, de acordo com os 
sentimentos estudados. 

 
 
ESSA ATIVIDADE NÃO PRECISA SER ENTREGUE NA ESCOLA. VOCÊ SÓ IRÁ 
ENTREGAR A SUA PROFESSORA QUANDO AS AULAS SE NORMALIZAREM. 

 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo Fórum, no aplicativo ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Have a Nice Day! 
 
Teacher Débora              

 
 

 


