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LÍNGUA INGLESA 

 

Eixo: Conhecimentos Linguísticos. 

 

Nossas roupas são muito importantes para nos deixar confortáveis durante o dia, nos protegendo 

do frio ou do calor excessivo. E, de quebra, ainda nos deixam mais elegantes e melhoram nossa 

autoestima. Vamos aprender sobre as clothes (roupas)? Divirta-se com nossas atividades desta 

aula. 

 

Fonte: freepik.com 

 

Senhores pais, ou responsáveis, sigam o passo a passo para auxiliar a criança a completar as 

atividades. Se possível acesse os links abaixo: 

 

 Vocabulário: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=sQbSfZu26B8 para que a 

criança veja e aprenda as clothes (roupas), repetindo as palavras. 

 

 Prática: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=HoQRwEiGdd4 para assistir à 

história sobre as vestimentas. Observe para que a criança tire suas dúvidas neste momento. 

 

 Quiz: logo em seguida, basta clicar no seguinte link https://www.youtube.com/watch?v=-

_XGNZU1fbg para acessar as perguntas. Uma dica importante é pausar o vídeo e aguardar 

a resposta da criança antes de continuar a reprodução. 

 

 Atividades: agora a criança já está pronta para iniciar as atividades a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=sQbSfZu26B8
https://www.youtube.com/watch?v=HoQRwEiGdd4
https://www.youtube.com/watch?v=-_XGNZU1fbg
https://www.youtube.com/watch?v=-_XGNZU1fbg
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Tradução do vocabulário: logo abaixo, você poderá encontrar as palavras que vão te ajudar a 

relembrar as peças do vestuário em inglês: 

 

T-shirt: camiseta. 

Shirt: camisa. 

Jeans: calça jeans. 

Pants: calça. 

Shoes: sapatos. 

Sneakers: tênis. 

Socks: meias 

Dress: vestido. 

Skirt: saia. 

Jacket: jaqueta. 

Boots: botas. 

Coat: casaco. 

Flip-flops: chinelos. 

Shorts: bermuda. 

Pajamas: pijama. 

Scarf: cachecol. 

Hat: chapéu/touca. 

Cap: boné. 

Glasses: óculos. 

 

 

Fonte: freepik.com 
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Atividade 1: Leia as frases abaixo e enumere-as de acordo com a cloth (roupa) que cada 

personagem está usando. Anote a ordem correta dos números. 

 

WHAT ARE THEY WEARING? 

(O que eles estão vestindo?) 

 

 

  ( ) He is wearing a hat. 

 

 

 

 

   ( ) He is wearing a T-shirt. 

 

 

 

 

        ( ) She is wearing a skirt. 

 

Fonte: pixabay.com / freepik.com 
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Atividade 2: Esta atividade será muito legal, pois você vai montar o seu próprio personagem e 

escolher as clothes (roupas) que ele vai usar. Para isso, siga o passo a passo: 

 

Separe os seguintes materiais: 

 

 3 copos descartáveis transparentes. 

 Canetinhas coloridas. 

 

Para acompanhar o modo de fazer o seu personagem, você pode acessar o link 

https://www.youtube.com/watch?v=-kvrGKBwGzA&t ou acompanhar a descrição abaixo: 

 

 

 

 

 O 1º copo descartável será usado para desenhar o seu personagem. Utilize uma canetinha 

preta para isso, sem desenhar nenhuma roupa ainda. Faça-o de forma bem simples, com o 

copo virado para baixo e o corpo do personagem ocupando desde a base do copo até a 

borda. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-kvrGKBwGzA&t
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 Com o corpo do personagem pronto, agora utilize um 2º copo descartável para desenhar as 

roupas da parte de cima, como shirt, T-shirt, scarfs, etc. Basta colocar este 2º copo por cima 

do 1º e utilizar o personagem como molde para as roupas que for desenhar. Você pode ir 

arrastando o 2º copo para o lado e desenhar diferentes peças para o seu personagem. 

 

 

 Agora, é a hora de desenhar as clothes da parte de baixo do personagem. Para isso, coloque 

o 3º copo descartável sobre os outros dois e também faça o desenho utilizando o 

personagem do 1º copo como molde. Arraste o 3º copo para o lado e faça várias peças 

legais, de cores e estampas diferentes! 
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 Pronto! Agora é só brincar e trocar as clothes do seu personagem da forma que 

quiser e ainda praticar inglês, falando o que o seu personagem está vestindo (“He is 

wearing    “)! Use a sua criatividade! 

 

Fonte: TELF Lemon (https://www.youtube.com/watch?v=-kvrGKBwGzA&t) 


