
                                                                     

  

 

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

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

 
Professora: Débora 
 
Área do conhecimento: Inglês 
 
Conteúdos: Holiday traditions 
                      Thanksgiving – turkey, pumpkin, give thanks 
                      
                               
                                          
Habilidades:    
*(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 
*(SEMACK) Ouvir e notar as perguntas sobre Holiday Traditions nos países 
estudados e reproduzir em voz alta (drills). 
*(SEMACK) Interagir em situação comunicativa com o professor e o colega 
perguntando e discorrendo sobre as Holiday Traditions nos países estudados. 
 
Videoaula: Vídeo aula explicativo da atividade estará disponível no Classroom no dia da aula. 
 
Vídeos complementares: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU Hello song for kids 
https://www.youtube.com/watch?v=E7BRrNU25lE Goodbye song for kids 
 
 
Atividades:  
 
*Anexo 1 – Holiday Traditions - Thanksgiving 
 
Recursos para as aulas: 
 
*Folha de sulfite para desenhar 
*Lápis de cor, giz de cera. 
*lápis grafite e borracha. 
 
Encontro (s) online: Nosso encontro será na terça-feira: 
 
PréII A – 10h40 
PréII B – 13h15  
 
Orientações: Deixar preparado o material pedido nos recursos, pois vamos desenhar juntos 
um dos símbolos do Thanksgiving. 
 
 

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


                                                                     

  

 
 
ANEXO 1   
 

 
                               
 
 
 
 

 
Holiday Traditions - THANKSGIVING 

 
 

     Kids, na aula de hoje vamos continuar nosso assunto sobre o Thanksgiving. E hoje, vamos 
conversar sobre os motivos que temos para sermos gratos a Deus. Esse é feriado importante 
lá nos Estados Unidos, local onde nossos personagens Michael e Ruth moram. Separei essa 
imagem para vocês verem alguns símbolos desse Holiday. 
 
     See you no nosso encontro no Zoom ... 
    

 
 

Ah! Não esqueçam de separar a folha de sulfite, lápis, borracha e giz de cera ou lápis de cor.         
    

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 

 
 
 
 
 
 

 


