
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 18ª SEMANA – PRÉ II A/B  

 
AULAS DA SEMANA DE 24 / 08 / 2020 A 28 / 08 / 2020 

 
Professora: Débora 
 
Área do conhecimento: Inglês 
 
Conteúdos: Animals around the world. 
                     Numbers 1 to 30                     
                                          
Habilidades:    
*(EI03EO01)  Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 
*(SEMACK) Ouvir e notar os numerais de 1-100 e reproduzir em voz alta (drills). 
 
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 
https://www.youtube.com/watch?v=1-ZIpmWmMz0 Counting 1 to 30 
 
Atividades:  
 
*Anexo 1 – Imagem do Origami 
 
 
Recursos para as aulas: 
 
* Papel para fazer a dobradura 
* Papel para desenhar na aula no Zoom 
* Lápis de cor, giz de cera. 
 
 
Encontro (s) online: Nosso encontro será na terça-feira: 
 
PréII A – das 11h às 11h30  
PréII B – das 13h25 às 13h55 
 
Orientações:  
A teacher quer que vocês deixem preparada a folha de papel pois vamos desenhar juntos no 
nosso encontro no Zoom. Lembrem-se que estamos estudando sobre animais diferentes  que 
vivem em lugares diferentes.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=E7BRrNU25lE
https://www.youtube.com/watch?v=1-ZIpmWmMz0


                                                                     

  

 
 
ANEXO 1   

 
                               
 
 
 
 
 

IMAGEM DO ORIGAMI 
 

   Hoje vocês farão o origami do bat. Mas para isso acessem o link abaixo e assistam ao vídeo. 
   https://www.youtube.com/watch?v=q4YCSDVHoVY  
   Pode ser feito em qualquer papel que tenham em casa.  

 
   O que vocês acham de mostrar os bats no nosso encontro para todos os friends poderem 
ver? 
    

 
 

 
        
 

Obs: Imagem do origami depois de pronto. Pode ser usado qualquer papel que tenham em 
casa. Caso queira, pode colocar eyes e mouth. (olhos e boca) 
 
             
ESSA ATIVIDADE NÃO PRECISA SER ENTREGUE NA ESCOLA. VOCÊ SÓ IRÁ 
ENTREGAR A SUA PROFESSORA QUANDO AS AULAS SE NORMALIZAREM. 
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https://www.youtube.com/watch?v=q4YCSDVHoVY


                                                                     

  

 
 
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 
 
 
 
 


