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Unit 3 - School days!

Escreva as respostas no seu caderno

• Pgs 36 and 37

• Where are these children?  Onde estão essas crianças?

• Are they in the classroom?  Eles estão na sala de aula?

• What is the teacher pointing to on the board?  O que o professor 
está apontando no quadro?

• What lesson are they having?  Que aula eles estão tendo?

• Is this place in your country?   Esse lugar é no seu pais? 

• How do you know?  Como você sabe ?

• https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&vl=pt

• Pg 38 - As fotos mostram  um timetable ou schedule do Tom e da 
Lily. É um horário com as atividades semanais deles. 

• Ex 1 – Ouça e aponte

• Ex 2  - Ouça, aponte e repita

• Ex 3  - Ouça e fale os dias.

• Ex 4 – Escreva frases e  adivinhe os dias – Como se fosse fazer 

Em seu caderno faça os seus 
schedules (horários) antes e 
depois da quarentena. Teante usar 
as palavras que você conhece em 
inglês, como as aulas e os dias da 
semana
• Como é o seu dia? 
• Quais atividades vocês estão 

praticando? 
• Quando vocês estão estudando?

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&vl=pt


Unit 3 - School days!

• O have pode ser traduzido como ter/possuir, mas também é 
usado em inglês para indicar uma ação que começou no 
passado e não teve indicação temporal de que ela terminou.

• Ex: Have we got Science on Tuesday? Yes, we have Nós temos 
ciência as terças? Sim, nós temos  A pergunta pode ter sido 
feita qualquer dia da semana, e a resposta indica que o dia da 
semana que tem aula de ciência é sempre o mesmo. 

Pg 39
Ex 5 – Ouça e tente cantar junto
Ex 6  - Construa uma rotina com amigos, ou 
com alguém da família 
Ex 7  - Escreva frases com o seu horário 
(timetable).

Remember! 
Have we got Science on Tuesday? Nós 

temos ciência as terças?
Yes, we have. 
Sim nós temos. 



Date Classes - Wednesday

Vídeo

Pupils Book:

https://www.loom.com/share/791cba2412004

56186ddfd5637b3ddc5

27/04 Activity Book: Pg 30 and 31

Cambridge 

online: 

Jogos oferecidos pela universidade de Cambridge

https://www.cambridgeenglish.org/learning-

english/parents-and-children/activities-for-

children/pre-a1-level/s-rw-04-this-is-a/

https://www.cambridgeenglish.org/learning-

english/parents-and-children/activities-for-

children/pre-a1-level/sing-and-learn-at-the-zoo/

As respostas dos estão sendo disponibilizadas uma 

semana após a solicitação dos exercícios.

https://www.loom.com/share/791cba241200456186ddfd5637b3ddc5
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/pre-a1-level/s-rw-04-this-is-a/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/pre-a1-level/sing-and-learn-at-the-zoo/

