Estimadas Famílias e estudantes da Educação Infantil,
Estaremos distantes por algumas aulas, então temos sugestões de atividades para
manterem os pequenos entretidos e em contato com a Língua Inglesa.

ATIVIDADE 1
Criamos uma lista com músicas infantis em Inglês para a família curtir. Algumas canções
fazem parte da nossa rotina de aula, conhecidas das crianças e outras são indicações. O
objetivo é praticarmos a habilidade auditiva (listening), possibilitando que as crianças
reconheçam o vocabulário já explorado e criem outra forma de conexão com o idioma.
Aproveitem também para cantar, dançar e gastar um pouco de energia!
Playlist Spotify
ATIVIDADE 2
Temos aplicativos incríveis para proporcionar aprendizado e divertimento em Inglês para as
crianças. Todos são gratuitos e estão disponíveis para Android e IOS. São eles:
LingoKids Oxford
https://www.lingokids.com
Khan Academy Kids
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
Fun English
https://studycat.com/apps/fun-english/

ATIVIDADE 3
As crianças adoram desenhos animados e eles não poderiam ficar de fora. Aí vão três que
as teachers adoram:
Peg + Cat
https://youtu.be/Q_i3K9eNVzU
StoryBots
https://youtu.be/0ECPrtjnoCg
Lembramos para trocarem o áudio de desenhos e filmes para Inglês (especialmente
aqueles que eles já assistiram repetidas vezes); a mudança é quase imperceptível para as
crianças e ajuda muito na exposição ao idioma.

ATIVIDADE 4
Vamos tentar fugir um pouco da frente das telas? A ideia aqui é para que peguem a
caixinha de giz de cera e sentem para desenhar.
O foco será nas cores, algo que eles já trabalharam na escola e por isso pedimos que

evitem fazer traduções. Nosso objetivo será que eles se divirtam e lembrem como usar este
vocabulário em Inglês. Durante este momento, sugerimos que mostrem a folha para
criança, explorem as cores e desenhos realizados e perguntem qual é a cor. Provavelmente
eles irão responder em português e então a sugestão é que deem duas opções. Por
exemplo, com a imagem do oceano, apontem e perguntem: “pink or blue?” Eles irão
surpreendê-los.

Esperamos que aproveitem!
Stay safe!
Teachers Mariana Leal e Karine Catarino

