
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 30ª SEMANA – PRÉ I A/B 

 
AULAS DA SEMANA DE 16 / 11 / 2020 A 20 / 11 / 2020 

 
Professora: Débora 
 
Área do conhecimento: Inglês 
 
Conteúdos: Learning Review 8 
                      What’s wrong? What’s the problem? 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) Interagir em situação comunicativa com o professor e o colega perguntando e  
 discorrendo sobre situações de problema. 
 
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 do Learning Review 8 
 
Recursos para as aulas: 
 
*Livro Sistema Mackenzie de Ensino – Beginning to be wise – 4 Years Old – 2nd semester 
*Folhas de sulfite ou qualquer outra folha que tenham em casa. 
*Tintas coloridas 
*Pincel 
 
Encontro (s) online: Nosso encontro será na terça-feira: 
 
PréI A – 9h50  
PréI B – 14h05 
 
Orientações: Deixar preparado as folhas, tintas e pincel para fazermos uma atividade no 
nosso encontro. 
 
 
 

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


                                                                     

  

 
 
 
ANEXO 1 
 

 
                               
 
 
 
 
 

LEARNING REVIEW 8 
 
 

     Hello kids! O que está acontecendo na cena? 
     What’s wrong? Por que baby Ava está chorando? Como a Hannah pode ajudá-la? 
     Vamos conversar sobre essa situação na nossa aula? E depois vamos fazer algumas 
pinturas lembrando algumas situações que aprendemos nas aulas anteriores. 
       
     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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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              
 
 


