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LÍNGUA INGLESA 

 

Eixo: Conhecimentos Linguísticos. 

 

As estações mudam durante o ano e, com elas, nós nos adequamos a realizar atividades diferentes. 

O que você costuma fazer quando é summer? E quando é winter? Bom... é o que vamos estudar 

hoje! Aproveite esta aula e se divirta! 

 

Fonte: freepik.com 

 

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

atividades. Se possível, acesse os links abaixo: 

 

 Vocabulário: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY para que o 

aluno aprenda as estações do ano em inglês. Como o vídeo é baseado em uma canção, 

incentive-o a cantar e identificar as palavras relacionadas às seasons of the year (estações 

do ano). 

 

 Sports: para continuar a aula, clique no link 

https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA para que o aluno veja o vocabulário 

sobre esportes e incentive-o a repetir as palavras. 

 

 Música: logo em seguida, basta clicar no seguinte link 

https://www.youtube.com/watch?v=WCYTlVF-djw para acessar a música. O vídeo mostra 

as criaturas jogando vários esportes e pergunta “Do you like...?” (Você gosta de...?). 

 

 Atividades: agora o aluno já está pronto para iniciar a atividade a seguir: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY
https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA
https://www.youtube.com/watch?v=WCYTlVF-djw


 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Atividade 1: Summer é uma estação muito legal porque podemos fazer muitas atividades divertidas 

fora de casa, já que os dias de summer são sempre ensolarados e de bastante calor. O que você 

costuma fazer quando é summer? Veja as atividades abaixo e escolha a sua preferida para 

desenhar no seu caderno. 

 

Summer: verão 

 

 

 

Fonte: freepik.com 
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Atividade 2: Nem todas as atividades são possíveis de serem feitas em todas as seasons. Abaixo, 

você pode observar vários sports sendo praticados, mas existe apenas um que só pode ser 

realizado no winter, que é a estação em que chega a nevar em alguns países. Você consegue 

identificá-lo? Quando encontrar o sport, desenhe-o no seu caderno. 

 

Seasons: estações 

Sports: esportes 

Winter: inverno 

 

 

Fonte: freepik.com 


