
Conteúdo EAD Bilíngue / Kindergarten 1 (26/10 a 30/10) 

 
 

COC AMPARO – UNIDADE 4 / SEMANA 6 & UNIDADE 5 / SEMANA 1 
PROGRAMA BILÍNGUE 

 
 

SEGUNDA-FEIRA 26/10 

 
Conteúdo:  City Adventures Part 1 / Aventuras na Cidade Parte 1  
 
Livro:  Language Central  

 

Atividades:   

 

 Greetings (cumprimentar os alunos, perguntar como estão se sentindo) 

 Trabalhar o pôster com as crianças, com as seguintes perguntas: 

 What are some city adventures ?  (CONCEPT QUESTION)  

 Is it different from the adventures in the Antarctic and in the grassland ? 

 Activity – Discutir com as crianças sobre cada ilustração no início da 

nova semana – p. 152 e 153 (o que está acontecendo ?)  

 TELL THE TEACHER: perguntas sobre as fotos -> GO TO THE PARK? 

// FEED BIRDS ? // GO TO A STREET MARKET? // TAKE A TAXI ? //  

 

What are some city adventures ? 



As crianças deverão contar um pouco de suas aventuras na cidade e 

para isso terão como base algumas fotos abaixo. Essas fotos servem para 

inspirar as crianças e também trabalhar um pouco de vocabulário na aula com 

todas elas por meio das imagens abaixo.  

 
VISIT A STREET MARKET WITH YOUR FAMILY 

 

 
GO FOR A WALK IN THE PARK 

 



 
DO A PAJAMA PARTY AT GRANDMA’S HOUSE 

 
 

 
PLAY BASKETBALL IN THE PARK 

 

 
EXPLORE THE CITY 

 



 
TAKE A TAXI WITH GRANDPA  

 

 Desenho final: desenhe todas as aventuras que você gostaria de 

vivenciar em uma cidade no mundo na p.157. Qual seria ? O que faria 

? 

 

- ROME ? – BUENOS AIRES ? – LOS ANGELES ? – AMSTERDAM ? 
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TERÇA-FEIRA 27/10 

 
Conteúdo:  Things in the Sky / Elementos do céu   
 
Livro:  Language Central  

 

Atividades:   

 

 Greetings (cumprimentar os alunos, perguntar como estão se sentindo) 

 Trabalhar com o novo vocabulário sobre o céu  

 

 

- THE SUN  

- STARS  

- CLOUDS  

- THE MOON  

- BALOONS  

- BIRDS 

- THE RAINBOW  



 What’s in the sky ?  

There is / There are ______________ 

Trabalhar com as crianças esse exercício em que elas dirão o que tem 

no céu e o que mais gostam dele 

 

 Activity p.154: Draw things in the sky  

Momento em que as crianças irão desenhar o céu com todos os seus 

elementos. Poderão usar canetinhas, giz de cera e muita criatividade.  

 

 Activity: Complete the words  

É hora de praticar as novas palavrinhas. Are you ready ??? 

 

 
 

 



Atividade Extra – as crianças irão colorir o arco-íris (THE RAINBOW) com as 
cores que mais gostarem (HOMEWORK) 
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QUARTA-FEIRA 28/10 

 

Conteúdo: Here, There, From, Go & the Letter E  
 
Livro:  Language Central + Caderno  

 

Atividades:   
 

 Greetings (cumprimentar os alunos, perguntar como estão se sentindo) 

 Story Time: trabalhar com as crianças uma história que envolva as 

palavrinhas a serem estudadas e relembradas sobre uma caminhada na 

cidade -> A walk around the city 

 
 

Trabalhar com as crianças esas palavras por meio do mapa abaixo:  

A pergunta base é: WHERE DO WE GO FROM HERE ? 

                                 Para onde vamos a partir de aqui ? 

  
 

 



 
 

------------ Levar as crianças para uma prática externa (exemplificar por 

meio do movimento  e cores alocadas em pontos pertos e distantes) –------

----- HERE (blue) x THERE (green)  - como o mapa ao tesouro acima  

 

 Activity – p. 155 

Encontrar as palavrinhas estudadas na primeira imagem  

 Activity – p. 156  

Fazer a atividade sobre o som da letra Ee /e/ que está presente no 

MEIO destas palavras. As crianças irão realizar uma atividade baseada 

em pronúncia, das seguintes palavras: RED, BED, BELL, DRESS e 

NEST. Qual o som que vocês ouvem?  /e/   
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QUINTA-FEIRA 29/10 

 
 

Conteúdo: Means of Transportation / Meios de Transportes 
 

Livro:  Language Central  

 

Atividades:   

 

 Greetings (cumprimentar os alunos, perguntar como estão se sentindo) 

 Trabalhar o pôster com as crianças, com as seguintes perguntas: 

 What are some forms of transportation? (CONCEPT QUESTION)  

 Why are they beneficial to us ? 

 Activity – Discutir com as crianças sobre cada ilustração no início da 

nova semana – p. 160 e 161  Have you ever riden any of them ?  

 TELL THE TEACHER: perguntas sobre as fotos -> Como as pessoas 

viajam ? É possível viajar de carro a Itália ? E de Avião ? Como vocês 

se locomovem na cidade ?  

 
     

 
 



 Trabalhar com o novo vocabulário sobre alguns meios de 

transportes  

 

- CAR 

- BICYCLE 

- BUS 

- PLANE 

- TRAIN 

- SCOOTER 

- PLANE 

- SHIP 

 

 

 
 

 Activity: trabalhar com a pergunta sobre como as crianças se 

locomovem a determinados lugares  HOW DO YOU GET TO THE 

CITY ? TO SCHOOL ? TO THE PARK ? 

Trabalhar com as crianças alguns meios de transporte por meio de 

imagens acima e do vídeo mencionado abaixo.  



 Atividade: associe os meios de transporte às palavras  

 
 

Página: 160 e 161  

 



SEXTA-FEIRA 30/10 

 
 

Conteúdo: Transportation + Making trains  
 
Livro:  Language Central  
 

 Greetings (cumprimentar os alunos, perguntar como estão se sentindo)  

 Speaking: Retomar a pergunta conceito da semana: 

What are some forms of transportation ? + What’s your favorite form of 

transportation ? 

As crianças deverão contar os transportes favoritos de cada uma delas e 

depois o porquê. É possível ir a quais lugares ?   

 
TRANSPORTATION  

 

 Desenho final: desenhe o seu topo de transporte favorito p. 162 e nos 

conte onde já foi possível ir com este tipo de transporte ?  

- A UM NOVO PAÍS ? 

- A UMA CIDADE EMOCIOANANTE ? 

- EM UMA AVENTURA NA LAGOA ? 

- NO MEIO DO OCEANO ? 

- SOBRE UMA FLORESTA ? 

 



 Art Project: MAKING TRAINS  

 Trabalhar com as crianças a construção de um trem com materiais 

recicláveis 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS  

 

- 3 rolinhos de papel higiênico  

- 12 tampinhas circulares de papelão ou papel mais duro 

- tinta para pintar ou caneta colorida  

- pedaços de fio de lã coloridos ou qualquer tipo de barbante 

- papeis coloridos 

- tesoura sem ponta  

- cola líquida ou bastão 
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Teacher Aldo Andrade  


