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Orientações para atividade online:

Senhores Pais, para garantir o desenvolvimento e aproveitamento dos alunos do Ampliado 
nesse período de distanciamento social utilizaremos alguns recursos para mantê-los em contato com 
a língua. Serão encaminhados semanalmente vídeos com as páginas que utilizaremos do livro Guess
What 3! e com os áudios correspondentes aos exercícios, também utilizaremos o Workbook online, 
pois é uma ferramenta acessível para todos os alunos que já possuem o livro. 

No 3rd grade já fizemos todos os cadastros no sistema de Cambridge, para realizar o login é preciso 
acessar o site https://www.cambridgelms.org/primary/p/splash a conta obedece um padrão login: 
primeironome.sobrenome e senha: primeironome123, Exemplo (login:laryssa.oliveira senha 
laryssa123). 

Ao concluir o login acesse o Guess What 3! caso seja necessário fazer a validação da chave de 
segurança procure no site o campo Activate Product e digite a numeração encontrada na primeira 
página do livro físico activity book (sob a raspadinha). Ao concluir o login acesse o Guess What 3! caso 
seja necessário fazer a validação da chave de segurança procure no site o campo Activate Product e 
digite a numeração encontrada na primeira página do livro físico activity book (sob a raspadinha). 

• Acesse o link para saber como acessar a plataforma e validar a chave de segurança: 
https://www.loom.com/share/008fca888f9540f7ad8a05ab8707c925

https://www.cambridgelms.org/primary/p/splash
https://www.loom.com/share/008fca888f9540f7ad8a05ab8707c925


Date Classes - Monday and Wednesday

Vídeo

Pupils book:

https://www.loom.com/share

/6c5f50e5165a45d6b980c677

e630ccba
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Workbook online: Unit 0 

Vocabulary 1;Grammar 1; 

Reading 1.

Listening 1 – Ouça, aponte e repita, os nomes dos animais que
aprendemos nessa unidade.
Listening 8 - Ouça e repita – lembrem-se What’s that?
Utilizamos para se referir a um único objeto, que está mais
distante do espaço ou tempo, seja do falante ou do ouvinte
What are those? - utilizamos para nos referir a 2 ou mais
objetos, que também estão mais distantes.

https://www.loom.com/share/6c5f50e5165a45d6b980c677e630ccba

