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LÍNGUA INGLESA 

 

Eixo: Conhecimentos Linguísticos. 

 

Existe uma greeting (saudação) adequada para cada período do dia. Que tal aprender a como 

saudar alguém da maneira correta, em inglês? Vai ser bem legal! Aproveite 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=U-iAM4gbWKQ para que o 

aluno aprenda o vocabulário sobre “Good morning” (Bom dia!) e “Good night” (Boa noite), 

em um vídeo muito legal! 

 

 História animada: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=xb3za6PAXQE para 

assistir ao vídeo e incentive o aluno a identificar as saudações. 

 

 Música: Assista à música acessando o link 

https://www.youtube.com/watch?v=7CuZr1Dz3sk, solicitando que o aluno identifique as 

saudações. 

 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=U-iAM4gbWKQ
https://www.youtube.com/watch?v=xb3za6PAXQE
https://www.youtube.com/watch?v=7CuZr1Dz3sk
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Tradução do vocabulário: logo abaixo, você poderá encontrar as palavras que vão te ajudar a 

verificar o significado de algumas expressões: 

 

Good morning: bom dia. 

Good night: boa noite. 

How are you?: como vai você? 

Nice to meet you: prazer em conhecê-lo. 

My name is: meu nome é. 

Wake up: acorde! 

Put on yout clothes: troque de roupa! 

Eat your breakfast: tome o café da manhã! 

Brush your hair: penteie o cabelo! 

Go to school: vá para a escola! 

 

 

 

 

Fonte: freepik.com 
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Atividade 1: Observe a imagem abaixo e pense: o que ele deveria dizer ao encontrar alguém da 

família, logo ao acordar? Responda completando as lacunas no seu caderno. 

 

 

 

Fonte: freepik.com 

 

 

G _ O _  _ O R _ I N _! 
  



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Atividade 2: O que você diria para este amigo antes de ele ir dormir? Desenhe um balão no seu 

caderno, completando as lacunas nas palavras. 

 

 

 

Fonte: freepik.com 

 

__ O O __ 

N __ G __ __! 


