
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

PRIMAVERA, 2020. LONDRINA, 25 DE SETEMBRO 

NOME: ___________________________________________________________ NÍVEL/ANO ______ 

 

ATIVIDADE 121 - Especial 

 

CANTINHO DO INGLÊS: SPRING BUGS 

(INSETOS DA PRIMAVERA) 

HORÁRIO: 14h30 - 15h 

● Link para a aula: meet.google.com/kde-utwj-rdg 

● Objetivo: desenvolver a linguagem; promover     

experiências significativas com a língua inglesa;      

estimular a criação de hipóteses linguísticas; promover um momento de interação           

com a língua inglesa; proporcionar possibilidades de aumento do vocabulário em           

língua inglesa; estimular a criatividade artística.  

● Conteúdo: vocabulário sobre as estações, os insetos, as cores e os materiais            

(plástico, madeira etc.). 

● Materiais que precisam ser providenciados antes da videoconferência: materiais         

recicláveis ou sucata, como rolos de papel higiênico ou de papel-toalha, garrafas            

plásticas, potes de sorvete, embalagens de alimento etc.; retalhos de tecido, de            

fios de lã ou de barbante; o que tiver em casa de material que iria para o lixo seco;                   

pregadores de roupa; tesoura com pontas arredondadas (para crianças a partir do            

nível 4); cola branca (sugestão: pote para colocar a cola branca, pincel e pano para               

limpar o pincel); fita adesiva; fita crepe; tinta guache, canetinhas hidrocor ou o             

material que preferir para colorir os insetos. 

● Proposta: acolhida - cumprimentos em inglês de um a um. Feito isso, será             

perguntado para as crianças quais as quatro estações e qual a sua favorita. Então,              

será questionado sobre quais animais aparecem quando a primavera chega. Ao           

falarmos de insetos, construiremos algum da escolha de cada criança utilizando os            

materiais recicláveis. A utilização dos materiais recicláveis corrobora com a          

proposta do Projeto Meu Ambiente, incentivando as crianças a fazerem o reuso de             

materiais para confeccionar brinquedos, diminuindo, consequentemente, o lixo        

produzido e o consumo. Enquanto fazemos a construção, haverá interações em           

inglês com elas a fim de proporcionar um momento com contato com a língua              

inglesa por meio de vocabulário sobre insetos, cores, materiais etc.  


