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LÍNGUA INGLESA 

 

Eixo: Conhecimentos Linguísticos. 

 

Durante o ano, muitas coisas legais acontecem! Há muitas datas especiais que comemoramos e 

que não podemos esquecer! Hoje vamos estudar sobre os meses e suas datas comemorativas! 

Aproveite e bons estudos! 

 

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=gtc4c1JlAEM para que o 

aluno veja e aprenda os meses, repetindo as palavras. 

 

 Música: logo em seguida, basta clicar no seguinte link 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk para acessar a música. 

 

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

assistir à explicação sobre os meses. É importante que o aluno veja com atenção as datas 

comemorativas que acontecem nos meses apresentados, para que ele as tenha como 

referência para as atividades a seguir. 

 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
https://www.youtube.com/watch?v=M_EYwJvTlvM
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Atividade 1: Veja a imagem abaixo e descubra: quais months (meses) estão faltando? Escreva a 

resposta no seu caderno. 

 

 

 

Fonte: pixabay.com 
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Atividade 2: Chame a sua família para participar de um jogo muito legal: o Pictionary, para falar 

sobre os meses do ano. Este jogo funciona da seguinte forma: 

 

 Escreva os meses do ano, em inglês e português, um em cada papelzinho, para 

sorteio. Um dos participantes é escolhido para começar o jogo. 

 O participante escolhido deverá sortear um dos meses e pensar em uma data 

comemorativa que acontece nesse mês sorteado. Por exemplo, se for sorteado 

December, a data comemorativa pode ser o Natal. 

 Então, o participante deverá fazer uma mímica da data comemorativa que acontece 

neste mês sorteado durante 30 segundos. Não é permitido falar nada, somente a 

mímica é permitida. 

 Durante a mímica, os outros participantes precisam falar o mês correto, em inglês. 

Em seguida outro participante é escolhido para fazer a mímica e se inicia outra 

rodada. 

 

 

Fonte: freepik.com 


