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Incentive seu filho a continuar
aprendendo inglês em casa com
nossa série de atividades!
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Pre A1 Starters
A1 Movers
A2 Flyers

DAY

DAY

DAY

DAY

DAY

DAY

Escreva um cartão em inglês
para um amigo ou membro da
familia.

Complete o quebra-cabeça ‘word
search’ na página 22 e crie o seu
próprio.

Crie sua própria ‘área de leitura
em inglês’ na sua casa, jardim ou
quintal.

Grave-se lendo uma cantiga
infantil ou poema em inglês.

Desenhe a casa dos seus sonhos.
Escreva, em inglês, o que tem
nela e como ela é.

Ouça uma música em inglês, e tente
acompanhar a letra.

DAY

DAY

DAY

DAY

DAY

Que tal brincar de ‘finding’? Veja
exemplos do que 'you can find':
something old, something blue,
something cold, something soft …

Jogue ‘repeat the sound’. Diga uma
palavra em inglês. O próximo jogador
tem que dizer o que você disse, e
acrescentar uma palavra no final.

Desenhe suas coisas favoritas. Escreva
algumas palavras ou fatos sobre cada
desenho.

Desenhe carinhas e escreva o
sentimento que ela expressa. Por
exemplo: happy, tired, busy, hungry.
Agora pergunte a sua família: “how
do you feel today?”

Quem é o mais rápido a dizer essas
frases? Veja o balão acima.

DAY

DAY

DAY

Ouça as palavras da sua música
preferida e crie sua própria
dança.

Ensine algumas palavras em
inglês a seus familiares usando
flashcards, e teste-os no final!

Divirta-se com um jogo em inglês
no seu computador ou tablet.

DAY

DAY

DAY
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77

8

Crie um cartaz ou pôster
com as palavras em
inglês que você está
aprendendo.

DAY

13

Escreva em inglês o cardápio dos
seus sonhos para uma semana.

DAY
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Keep it
going!
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Go straight!
Stop!
Left! Right!

Four, fine, fre
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fish for yo
Purple paper u.
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Grave um vídeo com uma
mensagem em inglês e envie
para um amigo ou familiar.

DAY

Construa um castelo com
lençóis e cobertores. Depois,
leia um livro em inglês lá
dentro.

DAY
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Jogue ‘moving things’ na sua casa.
Mova objetos e pergunte: What’s
different? Where was it before?
Where is it now?

Faça listas de animais ou meios de
transporte em inglês. Coloque-os em
ordem: Biggest to smallest, Fastest to
slowest, Best to worst

Faça um bolo, lembrando de ler a
receita em inglês.

Coloque objetos no chão. Vá para a
marca ‘start’ e feche os olhos. Seus
familiares conseguem dar instruções
para você chegar até a marca ‘end’?

Desenhe sua loja de brinquedos.
Escreva sobre o que tem nela. Há boas
ideias no nosso A1 Movers picture
book.

Procure uma foto de uma pessoa
interessante e imagine: Her name is....
I think she feels.... She likes to....

DAY

DAY

DAY

DAY

DAY

DAY

Assista a um vídeo ‘How to’ e crie
algo divertido.

Faça uma 'hora do vídeo' com
um amigo ou membro da família.
Tente falar em inglês por um
minuto.

Hora de sonhar. Escreva, em
inglês, o nome de 5 lugares do
mundo, como é o clima e o que
você faria se estivesse lá.

Crie uma lista de verbos como
run, sit, walk, jump, eat,sleep, sing.
Você consegue lê-los e imitar
cada movimento rapidamente?

Jogue Pictionary ou Charades
para praticar vocabulário.

Folheie um livro de figuras, uma
revista ou website sobre algo de
que você gosta. Você escolhe!
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Para mais dicas e atividades, visite nossa página 'parents and children'.
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Agora, é a sua vez! Quais são suas próximas atividades?

