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ATIVIDADE 126 - Especial 

 

CANTINHO DO INGLÊS: PARTES DO CORPO HUMANO 

● Horário: das 14h30 às 15h 

● Link: meet.google.com/kde-utwj-rdg 

● Objetivo: desenvolver a linguagem;    

promover experiências significativas   

com a língua inglesa; estimular a      

criação de hipóteses linguísticas;    

estimular a criação de hipóteses     

narrativas; promover um momento de     

interação com a língua inglesa;     

proporcionar possibilidades de   

aumento do vocabulário em língua inglesa; estimular a criatividade artística;          

desafiar a solução de situações-problema.  

● Conteúdo: vocabulário sobre as partes do corpo, criatividade, consciência corporal          

e linguagem. 

● 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 a construção. 

● Propostas:  

- Acolhida - cumprimentos em inglês de um a um.  

- Questionamentos sobre a parte do corpo      

humano. A teacher apontará para as partes do corpo e          

perguntará erroneamente o nome em inglês. Espera-se que as         

crianças discordem e tentem falar o nome correto. Para os          



 

bebês, será pedido que eles mostrem essa parte do corpo, como pés, mãos,             

barriga, dedos, joelho, cotovelo etc. 

- Construção do boneco de corpo humano com materiais recicláveis - as           

crianças serão questionadas sobre o que será preciso fazer para construir um            

corpo humano e quais partes não podem faltar nele. Elas serão desafiadas a,             

criativamente, solucionarem as representações do corpo e como as fazer.          

Quanto aos bebês, eles devem explorar os materiais, com o objetivo de, a             

partir da ação, começarem a criar consciência do próprio corpo enquanto           

interagem com a língua inglesa.  

- Apresentação das construções para os colegas presentes na        

videoconferência e registros por meio de fotografia. 

- Despedida.  


