
21° Aula de Inglês.

4° e  5° ano.

INTERAÇÕES E 

PRÁTICAS.



Good morning !!! How are you!!

Bom dia!!! Como está você !!!

And the studies !!!

E os estudos !!!

Let’s Go for another class.

Vamos para mais uma aula.



Se are still in the month of october !!!

Ainda estamos no mês de outubro !!!

Se Will continue to honor our xhildren só special !!!

Vamos continuar a homenagear nossas crianças tão

especiais !!



Let’s meet some toys in English end train the 

pronunciacion.

Vamos conhecer alguns brinquedos em inglês e 

treinar a pronúncia.

https://www.youtube.com/watch?v=oDKGmGgOquc

http://youtu.be/wMWcBIAHOHY
http://youtu.be/wMWcBIAHOHY
http://youtu.be/wMWcBIAHOHY
http://youtu.be/wMWcBIAHOHY
https://www.youtube.com/watch?v=oDKGmGgOquc


Toys and games.

Brinquedos e brincadeiras.

What is your favoritos toy ?

Qual seu brinquedo favorito? 

My favorite toy is__________________________________

MEU BRINQUEDO FAVORITO É _____________________________

http://youtu.be/wMWcBIAHOHY
http://youtu.be/wMWcBIAHOHY
http://youtu.be/wMWcBIAHOHY


VOCABULÁRIO 

http://youtu.be/wMWcBIAHOHY
http://youtu.be/wMWcBIAHOHY


Let’s s keep learninng.

Vamos continuar aprendendo .



Jokes

Brincadeiras

Let's meet some in English

Vamos conhecer  algumas em inglês  



Let’s train the pronunciacion !!!

Vamos treinar a pronúncia !!!

● To fly a kite. Empinar pipa

● To play hide ante seek. Brincar de esconde esconde.

● To Skip rope. Pular corda.

● To playing hopscotch. Pular amarelinha.

● Play soccer .Jogar bola.

http://youtu.be/9MFRwh2fk_g

http://youtu.be/9MFRwh2fk_g


Play and good
Brincar e bom 

Skip rope ou jump rope – Pular corda
Tag – Pega pega
Marbles – Bollinha de gude
Cops and robbers – Polícia e ladrao
Dodgeball - Queimada
Leap frog – Pula cela



Now let’s talk about our  games. What is your favorite game?

Agora vamos falar das nossas brincadeiras preferidas. Qual sua

brincadeira preferida ?

Let's draw !!!

Vamos desenhar!!!.

My favorite game is ____________________________________________

MINHA BRINCADEIRA PREFERIDA É ______________________

http://youtu.be/9MWcBIAHOHY


Good bye !!! Stay até home!!! Fale Care !!!
Tchau !!! Fique em casa !!! Se cuide…

God protct tou all...
Deus proteja todos vocês...


