
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROTEIRO DE AULA ON-LINE 5ª SEMANA – PRÉ II A/B  

 
AULA DA SEMANA DE 25 / 05 / 2020  A  29 / 05 / 2020 

 
Professora: Débora 
 
Área do conhecimento: Linguagem oral 
 
Conteúdos: Routines and frequency 
                     Numbers 1 to 10 
                     
                 
Habilidades: (De acordo com os assuntos propostos, em consonância com a BNCC).  
* (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois 
e o entre em uma sequência. 
 
 
Videoaula: Assunto: Routines and frequency,  numbers  
 
A teacher postou um vídeo para falar com vocês sobre a nossa aula de hoje. Vamos cantar, 
aprender palavras novas referentes aos dias da semana, ver algumas imagens e relembrar os 
numbers. 
E enquanto a teacher estiver mostrando os flashcards, que tal irem contando junto comigo ou 
repetindo as palavras? 
 
Vídeos complementares: Assunto:                  

Cumprimentohttps://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M                                            

Música How many fingers https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&t=21s  

Goodbye song  https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 
 
Atividade:  Confecção de um Weekly Planner 
 
 
Recursos para a aula: - Folha branca ou qualquer cor que queira; 
                                      -  Folha de uma outra cor para recortar 7 quadrados pequenos 
                                      - Lápis de cor, giz de cera, canatão; 
                                      - Adesivos, caso tenha; 
                                      - Cola; 
                                      - Tesoura. 
                                            
 
Orientações: Para a atividade de hoje, você vai precisar de uma folha para fazer o calendário da 
semana. Vai precisar de outra folha de cor diferente, para recortar 7 quadrados pequenos (você 
vai precisar do papai ou mamãe para fazer os quadrados e depois recortar), colar os quadrados 
na folha, como a teacher mostrou no vídeo, escrever os dias da semana e depois, com a ajuda do 
responsável, marcar quais atividades você faz cada dia. Por exemplo: ir na casa da vovó, jogar 
futebol, natação, ir ao shopping, cinema, etc. E caso tenha adesivos em casa, decore o seu 
weekly planner bem bonito. Mas se não tiver adesivos, pode decorar usando lápis de cor, giz de 
cera e canetas coloridas. Espero que fique bem bonito! 
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Por hoje é só… 
 
   Bye, bye… See you next week!! 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato comigo pelo FÓRUM, no aplicativo, ou em nossa 
sala virtual Classroom. 

 
 


