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Juiz de Fora, 30th April, 2020. 

Hello!! 

Oi!! Como estão? Tio Fefê aqui! Preparados para mais uma aula? LET’S GO!!!! 

Para acessar, basta clicar no link a seguir: 

Kids 3 – Week 6: https://youtu.be/lTHtrar36vU  

ROTEIRO DO VÍDEO 

Vamos finalizar o nosso projeto ‘Animals’. Revisaremos os ‘Vertebrate Animals’ e ‘Invertebrate 

Animals’, animais vertebrados e invertebrados. Hoje, faremos um jogo divertido sobre os animais 

vertebrados e invertebrados: 

1) How are you today?  

2) What month is this?  (Que mês é esse?) January (Janeiro); February (Fevereiro); March 

(Março); April (Abril); May (Maio); June (Junho); Julho (July); August (Agosto); September 

(Setembro); Outubro (October); November (Novembro); December (Dezembro)  

This month is APRIL!  

3) Review Parts of the animals – Revisão sobre as partes dos animais vertebrados. Material de 

aula anterior. 

4) Review Vertebrate and Invertebrate animals – Revisão sobre os animais vertebrados e 

invertebrados. Material da aula anterior.  

5) A quiz about vertebrate and invertebrate animals – Jogo de perguntas e respostas. 

Explicação em atividades. 

 

ATIVIDADES 

Arquivar atividades na pasta do aluno* 

 

Folha 1: What month is this? Lista com os meses do ano. Material para consulta do aluno.    

Folha 2: Quiz: vertebrate or invertebrate? Vertebrado ou invertebrado? - Essa atividade será uma 

revisão de todo o projeto. Para a realização desta, será necessário que o aluno assista ao vídeo e 

responda às perguntas ao mesmo tempo.  

No vídeo, apresentaremos a resposta da pergunta. Portanto, deve-se fazer uma pausa a cada 

pergunta para que o aluno responda com calma e, depois, confira a questão. 

 Folha 3: Let’s find the vertebrate and the invertebrate animals in the word search. – Encontre no 

caça-palavras os animais vertebrados e invertebrados.  

 

https://youtu.be/lTHtrar36vU


 

Folha 1 

What month is this? 

 

 Abaixo, uma lista com os meses do ano.  

  

 

This month is APRIL! 

 

 

 

 

 

 





 

Folha 3 

 

Let’s find the vertebrate and the invertebrate animals in the word search. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


