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LÍNGUA INGLESA 

 

Eixo: Conhecimentos Linguísticos. 

 

Hoje vamos aprender mais sobre os dias da semana! Assim podemos nos organizar melhor nas 

ações do dia, das atividades que fazemos em casa etc. Bons estudos! 

 

 

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 seguinte link https://www.youtube.com/watch?v=e4B6Nm2xGoo 

para acessar o vídeo e veja as palavras para falar sobre os dias da semana. A criança pode 

repetir as palavras apresentadas. 

 

 Música “Days of the Week Song”: clique no link 

https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck para que a criança ouça e cante a canção 

sobre os dias da semana. 

 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=e4B6Nm2xGoo
https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck
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Revisando: como aprendemos na introdução desta aula, é importante sabermos falar sobre os dias 

da semana para organizarmos nossas tarefas e afazeres. Com certeza você também já se organiza 

assim. Por exemplo, você sabe em quais dias você costuma ir à escola e os dias que você não 

precisa ficar estudando... Tudo isso porque os dias da semana nos ajudam nessa organização. Veja 

só como falar sobre eles em inglês: 

 

 

 

 

 

Fonte: freepik.com 

  

(Segunda-feira) 

(Terça-feira) (Quarta-feira) 

(Quinta-feira) (Sexta-feira) 

(Sábado) (Domingo) 
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Tradução do vocabulário: logo abaixo, você poderá encontrar as palavras que vão te ajudar a 

relembrar algumas palavras: 

 

Vocês, pais ou responsáveis, encontrarão a pronúncia de cada palavra para facilitar o processo. 

Caso prefiram, podem pesquisar a pronúncia no site The Free Dictionary, no link 

https://www.thefreedictionary.com/. Veja a seguir: 

 

Monday (diga “mãndêi”): segunda-feira. 

Tuesday (diga “tchusdêi”): terça-feira. 

Wednesday (diga “uénesdêi”): quarta-feira. 

Thursday (diga “thãrsdêi”): quinta-feira. 

Friday (diga “fráidêi”): sexta-feira. 

Saturday (diga “sétãrdêi”): sábado. 

Sunday (diga “sãndêi”): domingo. 

 

 

 

Fonte: freepik.com  

https://www.thefreedictionary.com/
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Atividade 1: veja a imagem abaixo e leia alguns dos dias da semana. Quais estão faltando? Escreva 

em inglês nos espaços em branco.  

 

 

 

Fonte: freepik.com 
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Atividade 2: observe a imagem abaixo e desenhe apenas uma das atividades. Em seguida, escreva 

em quais dias da semana você costuma realizar esta atividade: 

 

 

Fonte: freepik.com 


