
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

PRIMAVERA, 2020. LONDRINA, 23 DE OUTUBRO 

NOME: ___________________________________________________________ NÍVEL ______ 

 

ATIVIDADE 139 - especial 

 

CANTINHO DO INGLÊS: GINCANA DOS 

OBJETOS 

 

● Horário: das 14h30 às 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.  

● Conteúdo: vocabulário diverso, principalmente com objetos do dia a dia. 

● Materiais que precisam ser providenciados antes da videoconferência: para         

esta videoconferência, não será preciso separar materiais. Depois da atividade,          

imediatamente, a criança deve guardar todos os objetos em seus respectivos           

lugares. 

● Proposta: acolhida com cumprimentos de um a um. Feita a acolhida, será dado             

início à gincana. Algumas turmas e algumas crianças já tiveram contato com essa             

versão de gincana. Justamente por terem gostado bastante, a repetiremos.          

Então, funcionará da seguinte forma: a teacher falará o nome de um objeto em              

inglês e a criança sorteada para a rodada terá 10 segundos para buscá-lo e              

mostrá-lo à câmera. Caso ela não saiba ainda o que a palavra significa, pode              

pedir uma dica, falando “give me a tip” ou somente “tip”. Se a criança pedir a                

dica (“tip”), a teacher falará em inglês o cômodo em que é mais comumente              

encontrado o determinado objeto. Ainda se houver dúvida, serão dadas dicas           



 

em português, repetindo várias vezes o nome do objeto em inglês a fim de              

oportunizar a assimilação da palavra. Tais objetos são comumente encontrados          

em casa e são seguros para as crianças. Enquanto a criança da rodada busca o               

objeto, as outras devem contar até 10 em inglês, delimitando o tempo. Para as              

crianças menores, serão pedidas as cores dos objetos, ou seja, a teacher pedirá             

que ela mostre algo azul (something blue), sem que ela precise ir buscar um              

objeto específico pela casa. Para encerrar, haverá registro com fotografia e           

aviso, mais uma vez, para as crianças guardarem os objetos que retiraram do             

lugar. 

● IMPORTANTE: depois da atividade, todos os objetos devem ser guardados pela           

criança em seus respectivos lugares. 


