
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 21ª SEMANA – PRÉ II A/B  

 
AULAS DA SEMANA DE 14 / 09 / 2020 A 18 / 09 / 2020 

 
Professora: Débora 
 
Área do conhecimento: Inglês 
 
Conteúdos: Third Story – A visit to the bird park 
                      
                               
                                          
Habilidades:    
*(EI03EO01)  Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 
*(SEMACK) Perceber em histórias curtas narradas ou lidas o uso do simple 

present na forma afirmativa. 
 
Videoaula: Vídeo aula explicativo da atividade estará disponível no Classroom no dia da aula. 
 
 
Vídeos complementares: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M  Greetings (hello) 
https://www.youtube.com/watch?v=E7BRrNU25lE Goodbye song for kids 
 
 
Atividades:  
 
*Anexo 1 – Imagem da capa do book de leitura  
 
 
Recursos para as aulas: 
 
*Folha de papel para desenhar  
* Lápis e borracha 
* Canetinha 
* Lápis de cor, giz de cera. 
*Tesoura e cola 
 
Encontro (s) online: Nosso encontro será na terça-feira: 
 
PréII A – das 11h às 11h30  
PréII B – das 13h25 às 13h55 
 
Orientações:  
Vamos desenhar juntos na aula do Zoom. Deixe preparado lápis, borracha, lápis de cor e 
canetinha. 



                                                                     

  

 
 
 
ANEXO 1   
 

 
                               
 
 
 
 

 
Imagem da Capa do Book  

 
     Hello kids! Na aula de hoje vamos estar lendo a história “A visit to the bird park” e 
aprendendo os nomes de alguns birds diferentes. No outro livro de leitura, um grupo de 
crianças acabaram se conhecendo num passeio a Foz do Iguaçu. Vocês se lembram? Na 
história de hoje, o mesmo grupo vai visitar esse parque de pássaros. Vamos ver o que vai 
acontecer por lá?  
 
     See you no nosso encontro 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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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 

 
 

 
 
 


