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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 5! 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 5th grade já fizemos a maioria dos
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

https://www.cambridgelms.org/primary/p/splash


Ao concluir o login acesse o Guess What 5!

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 5! 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 validar a chave de
segurança:
https://www.loom.com/share/008fca888f9540f7ad8
a05ab8707c925

Para alunos que ainda não receberam os livros, ou
que possuem, mas que não puderam retira-los da
escola por causa da pandemia, disponibilizarei em
pdf as páginas com os exercícios para que tenham
acesso ao conteúdo

https://www.loom.com/share/008fca888f9540f7ad8a05ab8707c925


Date Classes – Monday and Wednesday

Vídeo

Pupils book:

https://www.loom.com/share/2e5465ffd

b784623ac07437b69e9de7a

30/03 Activity Book Pgs: 15 a 17

Workbook online:Unit 0: Vocabulary 1; 

Grammar 1, Reading 1.

Listening 1 - Ouça e repita o vocabulário que 
aprendemos na unidade 1. 
Listening 6 - Ouça e repita. Relembrando a estrutura 
em Comparative
Nas palavras
Adicione er , r ou ier
Kind Kinder
Large larger
Funny funnier

Nas frases 
Adjetivo+ er , r ou ier + than
Ou quando o adjetivo tiver mais que 3 silabas
More + adjetivo + than

Regra CVC – consonant ,vowel, consonant
Dobre a ultima consoante antes de adicionar er
Big  Bigger

https://www.loom.com/share/2e5465ffdb784623ac07437b69e9de7a

