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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento constitui um instrumento auxiliar para o mentor que se encontra a desenvolver o 
programa da Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC) de Eco-English. 
 
Este documento, através do seu cariz prático, visa estimular a reflexão do mentor e o debate em torno das 
propostas que enuncia. Trata-se de um documento inclusivo e flexível na sua operacionalização, portanto, as 
finalidades e propostas de operacionalização são indicadas apenas como uma referência para o mentor. 
Salienta-se que a AEC de Eco-English deve funcionar de forma a enriquecer o currículo e não substitui a área 
curricular de Inglês. 
 
Este documento foi concebido por temáticas relevantes que visam dar apoio à planificação do mentor. 
Em cada temática sugerem-se um conjunto de atividades que podem contribuir para o desenvolvimento de 
vários tipos de trabalho, de acordo com as orientações programáticas apresentadas precedentemente no  
devem fazer parte de um projeto maior, integrador e multifacetado.  
 
Nesta secção, os exemplos apresentados constituem-se como meros indicativos e não esgotam as 
possibilidades que se colocam aos mentores, às escolas e às comunidades. 
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TEMA 1 – GREETINGS/MY NAME… 

 

Objetivos: 

Sou capaz de cumprimentar as pessoas;  
Sou capaz de distinguir o cumprimento adequado às várias fases do dia; 
Sou capaz de perguntar a alguém como está; 
Sou capaz de ler palavras simples sobre o tema (2º ano); 
Sou capaz de dizer meu nome; 
Sou capaz de perceber quando alguém me pergunta o meu nome;  
Sou capaz de perguntar a alguém o seu nome. 

Duração  3 a 4 sessões 

Palavras-chave 
Hello, Goodbye, Good morning, Good afternoon, Good evening, What´s What is your 
name?, My name is… 

 
 
Atividades: 
1 - Ver e ouvir um vídeo sobre o tema 
2 - Jogo de diálogo em grupos 
3 - Dançar e cantar uma música sobre o tema 
4 - Música Goodbye 
 
Sugestão de implementação das atividades:  
1 - Utilizar vídeos e músicas para introduzir o tema.  
Por exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=Fw0rdSHzWFY 
O mentor poderá selecionar outras músicas acerca da temática ou até mesmo criar músicas com o grupo. 
 
2 - Elaborar cartões (flashcards) com desenhos e as expressões Good morning, Good afternoon, Good evening 
colocar num saco/caixa. 
Cada criança retira um cartão e realiza um diálogo com um colega à escolha.  
Deverão ser as crianças a construir o próprio jogo, com recurso a materiais reciclados tais como caixas de 
cereais ou outros. 
 
Exemplo para cartão Good morning:  
Criança 1: Good morning, I’m Manuel! How are you? 
Criança 2 : I’m good, thank you.  
 
3 - As crianças deverão ouvir e ver o seguinte vídeo, https://www.youtube.com/watch?v=95EFNsXgRhQ, em 
seguida tentam cantar por partes. O mentor canta uma parte e as crianças repetem até todos saberem cantar 
a música. Em seguida divide-se a turma em 2 grupos e tentam cantar e fazer a mesma coreografia do vídeo 
alterando o nome das crianças para os seus. 
 
4 - No final das atividades, o mentor poderá colocar uma música para cantarem antes de saírem da sala.   Por 
exemplo: a música do Goodbye - https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY  
Esta pode ser a forma de despedida de todas as atividades, marcando o momento de saída da sala. 
Poderá também ser criado um lema de despedida e/ou saudação do grupo, a repetir todas as sessões. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw0rdSHzWFY
https://www.youtube.com/watch?v=95EFNsXgRhQ
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
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TEMA 2 – CLASSROOM OBJECTS 

 

Objetivos: 

Sou capaz de falar sobre o que tenho na minha mochila; 
Sou capaz de legendar objetos existentes na minha mochila/no meu estojo (2º ano); 
Sou capaz de perceber quando os meus colegas/mentor identificam o que está nas 
suas mochilas/nos seus estojos; 
 Sou capaz de identificar objetos de sala de aula neste contexto, a partir de um 
tablet/computador do mentor 

Duração 3 a 4 sessões 

Palavras-chave 
Pen, pencil, rubber (eraser), pencil sharpener, pencil case, crayons, felt tips, coloured 
pencils, school bag, ruler. 

 
 
Atividades: 

1 - O Ver e ouvir um vídeo sobre o tema; 
2 - O meu estojo: construção de materiais escolares com recurso a materiais reciclados 
3 - Exposição: o nosso estojo; 
4 - Construir o “nosso caixote do lixo”, todos os alunos dão ideias para a construção e no final a sala 
ficará com um caixote personalizado. 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Utilizar vídeos e músicas para introduzir o tema, https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo . 

Repetir o nome dos objetos depois de visualizar e ouvir o vídeo uma primeira vez. 

O mentor poderá selecionar outras músicas acerca da temática ou até mesmo criar músicas com o grupo. 

2 - Com recurso a materiais reciclados (caixas de cerais, copos de iogurte, garrafas plásticas, rolos de papel 

higiénico, outros) cada criança, individualmente ou em pequenos grupos, deverá selecionar um classroom 

object para construir. 

O grupo deverá organizar-se de modo a não haver repetições. 

3 - Com todos os elementos criados na atividade anterior, o grupo deverá organizar uma exposição dos objetos 

elaborados, criando um “Estojo de grupo” com a legenda dos elementos realizados. 

Essa exposição poderá ser na sala de aula ou num espaço comum onde possa ser visita pelos restantes colegas, 

mentores, professores, auxiliares e restantes elementos da comunidade educativa. 

4 - Sendo um dos classroom objects o caixote do lixo, de modo a abordar os temas da reciclagem, reutilização 
e ecologia, o grupo poderá construir o seu próprio caixote do lixo, com separação de resíduos. 
Brainstorming de ideias, todos participam com as suas opiniões, para chegar ao produto final.  
Recolher material reciclado para a construção do mesmo.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo
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TEMA 3 – HALLOWEEN 

 

Objetivos: 
Sou capaz de conhecer e respeitar diferentes culturas e tradições; 
Sou capaz de reconhecer os símbolos mais comuns do Halloween; 

Duração 2 sessões 

Palavras-chave Bat, black cat, candy, ghost, haunted house, jack`o`lantern, owl, spider, witch... 

 
 
Atividades: 
1 - Visualizar vídeo 
2 - Elaborar máscaras de Halloween com recurso a materiais reciclados; 
3 - Enfeitar a sala de aula com recurso a materiais reciclados 
4 - Cantar a música do Halloween à comunidade educativa 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Utilizar vídeos e músicas para introduzir o tema, https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg , 

aprender a cantar a música por partes e por repetição. 

O mentor poderá selecionar outras músicas acerca da temática ou até mesmo criar músicas com o grupo. 

2 - Com recurso a materiais reciclados (caixas de cerais, copos de iogurte, garrafas plásticas, rolos de papel 

higiénico, outros) cada criança deverá elaborar uma máscara de Halloween. 

De seguida poderá ser organizado um baile de máscaras, concurso “A melhor máscara” ou desfile de 

Halloween. 

3 - Utilizando materiais reciclados, o grupo poderá enfeitar/decorar o espaço da atividade, complementando 

o proposto na atividade anterior (Baile de máscaras, desfile ou outros) 

4 - Utilizando a música proposta na atividade 1 ou outra selecionada pelo mentor em conjunto com as crianças 

ou criada para o efeito, o grupo poderá realizar uma apresentação musical à comunidade escolar e educativa. 

Correspondendo aos interesses particulares do grupo em questão, poderá ser também uma peça de teatro ou 

outra atividade. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg
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TEMA 4 – CHRISTMAS 

 

Objetivos: 
Sou capaz de identificar aspetos da tradição natalícia; 
Sou capaz de conhecer e respeitar diferentes culturas e tradições; 
Sou capaz de reconhecer os símbolos mais comuns do Natal; 

Duração 2 sessões 

Palavras-chave 
Merry Christmas, Father Christmas, garland, elf, decorations, Christmas tree, bells, 
angel, gingerbread... 

 
 
Atividades: 
1 - Ouvir e ver um vídeo; 
2 - Ouvir uma música de natal em inglês; 
3 - Elaborar enfeites de natal; 
4 - Enfeitar a sala; 
5 - Christmas Craker 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Com base na visualização do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=q1b7cBvGLjM as crianças poderão 

explorar o vocabulário relativo ao tema. 

2 - Ouvir e aprender por repetição a música jingle bells https://www.youtube.com/watch?v=eQ34DSTjsLQ  

O mentor poderá selecionar outras músicas acerca da temática ou até mesmo criar músicas com o grupo. 

3/4 - Com recurso a materiais reciclados o grupo deverá elaborar, individualmente ou em pequenos grupos, 

enfeites de natal e uma árvore de natal para a sala ou espaço comum da escola. 

Cada enfeite deverá representar um elemento do grupo. 

5 - Com recurso a rolos de papel higiénico, folhas de jornal e revistas, ou outros materiais reciclados, cada 

criança deverá construir o seu Christmas Cracker onde deverá colocar uma mensagem para alguém especial 

(familiar, amigo, colega, outros) As crianças deverão levar o Christmas Craker para casa e rebentar na noite de 

natal ou oferecer a alguém. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1b7cBvGLjM
https://www.youtube.com/watch?v=eQ34DSTjsLQ
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TEMA 5 – NUMBERS 

 

Objetivos: 

Sou capaz de dizer os números até 10;  
Sou capaz de identificar os números através de áudio; 
Sou capaz de compreender e responder quando alguém me pergunta qual é o 
número; 
Sou capaz de ler informação sobre os números (2º ano); 
Sou capaz de ler os números em Inglês (2º ano). 

Duração 3 a 4 sessoões 

Palavras-chave One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 

 
 
Atividades: 
1 - Ver e ouvir um vídeo; 
2 - Jogo dos lápis; 
3 - Jogo do lenço no exterior. 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Ver e ouvir o vídeo sobre o tema números: https://www.youtube.com/watch?v=V_lgJgBbqWE  

Após visualização, as crianças deverão colocar-se de pé e fazer a coreografia do vídeo.  

2 - O Mentor deverá colocar papeis com os números até 10 num saco. Cada criança deverá colocar 10 lápis 

em cima da mesa. O mentor pede a um voluntário que tire um papel do saco e diga em voz alta que número 

é (em inglês). As outras crianças deverão pegar no número de lápis que corresponde ao número dito pelo/a 

colega. Deverão realizar o jogo o número de vezes necessário para que todas as crianças retirem um papel do 

saco. 

O mentor poderá realizar diversas dinâmicas com o grupo tendo como base o vocabulário dos números. 

3 - Para a realização deste jogo é necessário ter 2 equipas e um juiz (este é encarregue de comandar o jogo). 
O objetivo deste jogo é de marcar o número máximo de pontos para que alguma das equipas seja a vencedora. 
Cada equipa se deverá encontrar no extremo oposto do terreno/sala/campo. O juiz coloca-se no meio do 
terreno, com o lenço na mão e chama um número em inglês (previamente cada equipa deverá combinar o 
número a que corresponde cada criança - até 10). O jogador correspondente de cada equipa corre em direção 
ao lenço e tenta apanhá-lo. Neste caso verificam-se as seguintes hipóteses: se fugir com o lenço para o campo 
da sua equipa, sem ser tocado pelo adversário, marca um ponto, se fugir para o campo da equipa adversária, 
sem ser tocado, marca dois pontos.  

 

  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=V_lgJgBbqWE
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TEMA 6 – COLORS 

 

Objetivos: 

Sou capaz de dizer as cores;  
Sou capaz de identificar a cor de objetos; 
Sou capaz de dizer qual a minha cor favorita;  
Sou capaz de seguir instruções para colorir objetos;  
Sou capaz de perguntar a alguém acerca da sua cor favorita; 
Sou capaz de compreender e responder quando alguém me pergunta qual é a minha 
cor favorita; 
Sou capaz de descrever animais/objetos usando a sua cor; 
Sou capaz de ler informação sobre as cores (2º ano); 
Sou capaz de ler as palavras em Inglês para cada cor (2º ano);  

Duração 3 a 4 sessões 

Palavras-chave 
Red, white, yellow, black, purple, pink, orange, brown, grey, green, blue. What is your 
favorite color? My favorite color is... 

 
 
Atividades: 
1 - Ver e ouvir um vídeo; 
2 - Desenho abstrato; 
3 - Cantar a uma canção; 
4 - Diálogo sobre a cor favorita. 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Ver e ouvir um ou dois vídeos sobre o tema, https://www.youtube.com/watch?v=BQZ85_8q8iw ; 

https://www.youtube.com/watch?v=xPWZu4LDmQM  

2 - Dar uma folha branca a cada criança. Pedir que cada criança tenha os lápis de cor todos à mão. O mento 

diz uma cor em inglês e cada criança tem de escolher o lápis que corresponde à cor, de seguida fecha os olhos 

e começa a desenhar o que quiser na folha (sempre de olhos fechados). Vão fazendo sempre o mesmo até o 

mentor achar que deverá terminar a atividade. No final cada criança irá observar os desenhos uns dos outros 

e verificar que embora tenham utilizado as mesmas cores todos os desenhos são diferentes. 

O desenho abstrato poderá ser uma construção coletiva do grupo, numa folha de grandes dimensões, 

podendo ser exposto num espaço comum da escola – ver artística plástico Jackson Pollock. 

3 - Colocar a música a tocar no computador de preferência acompanhada de vídeo. Ouvir a música integral 

inicialmente. Voltar a colocar a música e fazer pausa na altura do refrão para que as crianças ouçam e repitam 

- https://www.youtube.com/watch?v=aME-JWXvPds . 

4 - Ver e ouvir um vídeo sobre a cor favorita, https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY . Criar grupos 
de 4 crianças para diálogo sobre a cor favorita em inglês.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BQZ85_8q8iw
https://www.youtube.com/watch?v=xPWZu4LDmQM
https://www.youtube.com/watch?v=aME-JWXvPds
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
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TEMA 7 – VALENTINE´S DAY 

 

Objetivos: 
Sou capaz de conhecer e respeitar diferentes culturas e tradições; 
Sou capaz de reconhecer os símbolos mais comuns do Valentine`s Day; 
Sou capaz de falar sobre a amizade. 

Duração 2 sessões 

Palavras-chave Love, friendship, card 

 
 
Atividades: 

1 - Elaborar o postal da amizade com recurso a materiais reciclados; 
2 - Os nossos amigos: elaboração de um painel de grupo; 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Através de sorteio, cada criança deverá realizar um postal da amizade acerca de um colega do grupo. Em 

grupo, deverão decidir a estrutura do conteúdo dos postais. 

Exemplo: o postal de amizade deve ter um desenho do colega, três adjetivos que caracterizem o colegar (ex.: 

smart, nice, gentle) e uma mensagem de amizade para o colega (ex.: You are special because...) 

2 - Criação de um painel de grupo, reunindo todos os postais de amizade, em que todos os elementos do grupo 
estão representados. Expor na sala de aula ou escolher um espaço comum da escola. 
Sugestão alternativa: 

Realizar as atividades num modelo inter-turmas, fazendo um painel para toda a escola.  
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TEMA 8 – FAMILY 

 

Objetivos: 

Sou capaz de falar sobre a minha família;  
Sou capaz de dizer se tenho irmãos e irmãs; 
Sou capaz de compreender quando alguém me fala sobre a sua família;  
Sou capaz de legendar uma imagem da minha família; 
Sou capaz de ler a legenda de uma imagem da minha família. 

Duração 3 a 4 sessões 

Palavras-chave Mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather 

 
 
Atividades: 
1 - Visualizar um vídeo / ouvir e repetir; 
2 - Construção de uma árvore genealógica com recurso a materiais reciclados; 
3 - Fazer um cartaz para a sala de aula sobre famílias; 
4 - Canção sobre a família. 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Ver e ouvir um vídeo com vocabulário sobre o tema, https://www.youtube.com/watch?v=4bgX6g02eno . 

2 - Construção de uma árvore genealógica com recurso a materiais reciclados, legendando com o vocabulário 

relativo ao tema. 

3 - Elaboração de um painel de grupo, representando uma família imaginária, com características definidas 

em grupo. Exemplo: família de super-heróis em que cada elemento da família tem um super-poder especial. 

4 - Ouvir e cantar uma canção sobre a família, https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo . 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4bgX6g02eno
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
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TEMA 9 – CARNIVAL 

 

Objetivos: 
Sou capaz de conhecer e respeitar diferentes culturas e tradições; 
Sou capaz de reconhecer os símbolos mais comuns do Carnaval; 

Duração 2 sessões 

Palavras-chave Carnival, costumes, masks, parade 

 
 
Atividades: 
1 - Visualizar um vídeo / ouvir e repetir; 

2 - Elaboração de uma máscara com materiais reciclados 

3 - Jogo das máscaras 

 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Ver e ouvir um vídeo com vocabulário sobre o tema, https://www.youtube.com/watch?v=m2MDEjhk4ew  

2 - A partir de caixas de cartão (de cereais por exemplo) desenhar, recortar, decorar máscaras de carnaval. 

Cada criança deverá saber o nome da sua máscara em inglês. 

No final da atividade o grupo poderá realizar um baile de máscaras ou um desfile de carnaval. 

3 - Num saco colocar o nome de todas as crianças do grupo. Uma de cada vez deverá tirar um papel, identificar 
que colega lhe saiu e dizer o nome da máscara desse colega em inglês. Para os alunos do 1º ano deverá ser 
dada uma ajuda na leitura do nome do colega.  

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=m2MDEjhk4ew
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TEMA 10 – FACE AND BODY 

 

Objetivos: 

Sou capaz de identificar os nomes das partes do corpo;  
Sou capaz de ler os nomes de algumas partes do corpo (2º ano); 
Sou capaz de compreender quando alguém faz uma descrição de si próprio; 
Sou capaz de me descrever; 
Sou capaz de desenhar o monstro do meu colega a partir da descrição que ele faz. 

Duração 3 a 4 sessões 

Palavras-chave 
Face, ear, eye, nose, mouth, hair, tooth/teeth; Body, head, arm, hand, finger, leg, 
foot/feet, toe, shoulder, knee;  

 
 
Atividades: 
1 - Visualizar vídeo interativo; 
2 - Construção de um monstro;  
3 - Fazer mobiles do corpo para expor na sala. 
4 - Aprender uma música; 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Ver e ouvir um vídeo com vocabulário sobre o tema. Caso seja utilizado o seguinte vídeo, 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&list=TLPQMjIwNjIwMjCXARKsQbL-0Q&index=12 , pedir 

às crianças que realizem as atividades sugeridas no vídeo (o mentor também deve realizar);  

2 - Com recurso a materiais reciclados (caixas de cartão, copos de iogurte, garrafas e garrafões plásticos, etc.) 

o grupo deverá construir um elemento muito especial para o grupo: o nosso monstro. 

O monstro deve conter todas as partes do corpo abordadas (legs, arms, eyes, nose, etc.) e ter um nome e uma 

missão (ex.: salvar o mundo). Será a mascote do grupo. 

3 - O grupo deverá dividir-se ficando cada par ou pequeno grupo de crianças responsável pela construção de 

uma parte do corpo de um boneco articulado (braços, pernas, cabeça e tronco, pelo menos), com recurso a 

materiais reciclados. 

Após a construção do boneco, o mentor deverá dinamizar um jogo em que cada criança, à vez, deverá fazer o 

boneco cumprir uma ordem relativa ao vocabulário em questão (ex.: left arm up, right leg down, etc.) 

4 - Ouvir, cantar e fazer a coreografia de uma música relativa ao tema, por exemplo:  
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg .  
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&list=TLPQMjIwNjIwMjCXARKsQbL-0Q&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
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TEMA 11 – FATHER`S DAY 

 

Objetivos: 
Sou capaz de descrever o meu Pai; 
Sou capaz de identificar graus de parentesco. 

Duração 2 sessões 

Palavras-chave Father, Father´s day, card 

 
 
Atividades: 
1 - Elaboração de uma lembrança do dia do pai com materiais reciclados; 

2 - Canção do dia do Pai. 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Com recurso a materiais reciclados, todas as crianças deverão elaborar uma pequena lembrança para o dia 

do pai, para oferecer ao pai, avô, irmão, amigo ou outro. 

Nessa lembrança deverão estar presentes as características fundamentais do elemento selecionado pela 

criança, abordando o vocabulário relativo à caracterização do mesmo. 

2 - Aprender uma canção do dia do Pai, por exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=Tm4jDxUqQgg 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Tm4jDxUqQgg
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TEMA 12 – EASTER 

 

Objetivos: 
Sou capaz de identificar aspetos da tradição pascal; 
Sou capaz de conhecer e respeitar diferentes culturas e tradições; 
Sou capaz de reconhecer os símbolos mais comuns da Páscoa; 

Duração 2 sessões 

Palavras-chave Easter bunny; Easter egg; Easter; chocolate; chik; etc.. 

 
 
Atividades: 
1 - Visualizar um vídeo / ouvir e repetir; 
2 - Enfeites de Páscoa; 
3 - Dançar a cantar uma música relacionada com o tema; 
4 - Gincana: caça aos ovos  
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Ver e ouvir um vídeo com vocabulário sobre o tema, por exemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=k0xkKqDqIDY ; 

2 - Decorar ovos de páscoa em cartões feitos com caixas de cereais, jornais e revistas ou outros materiais 

reciclados; Estes ovos serão utilizados nas atividades seguintes.  

Poderá ser promovido um concurso para o ovo mais criativo. 

3 - Ouvir e dançar a música, https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE ; 

4 - O grupo deve preparar previamente cerca 40 ovos em papel. Em cada ovo deverá escrever em inglês uma 
tarefa, por exemplo: count to 10, sing a little song, do funny faces, etc. Na escola, o mentor deverá esconder 
os ovos pelo jardim. Quando todos estiverem escondidos as crianças deverão ir à procura dos ovos. Cada 
criança deverá ter no mínimo 1 ovo. Quando já todos os ovos tiverem sido encontrados, as crianças sentam-
se no chão em roda e um a um, com a ajuda do mentor começam a ler o que está escrito no seu ovo e efetuam 
a tarefa.  
Esta atividade poderá ser articulada com mentores de outras atividades tais como o Nutriser, Aprender a 
Brincar, etc. 
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TEMA 13 – MY HOME 

 

Objetivos: 
Sou capaz de identificar as várias divisões da casa;  
Sou capaz de descrever o meu quarto e o que está nele;  
Sou capaz de compreender quando alguém descreve a sua casa/o seu quarto; 

Duração 3 a 4 sessões 

Palavras-chave House, kitchen, bedroom, bathroom, living-room, dining-room, garage, garden 

 
 
Atividades: 
1 - Vídeo para abordar o vocabulário do tema; 
2 - Construção de uma casa com materiais reciclados; 
3 - Jogo das divisões; 
4 - Ouvir e cantar uma música sobre o tema. 
5 - Brainstorming sobre o tema, “Como podemos poupar água” 

 Ouvir e cantar uma música sobre o tema (Listen to the water – Bob Schneider) 

 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Ver e ouvir um vídeo com vocabulário sobre o tema, https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc 

Ouvir e Repetir o vocabulário. 

2 - Com recurso a materiais reciclados o grupo deverá construir uma maquete de uma casa, organizando-se 

em pequenos grupos, cada um responsável por uma divisão. 

Poderão também construir os elementos identificativos dessa divisão tais como as peças de mobiliário ou 

outros. 

Com a ajuda do mentor, a maquete deverá ser legendada em inglês com o vocabulário aprendido. 

3 - O grupo deverá construir um dado para lançar que, em cada face, deverá ter representada uma divisão da 

casa (bedroom, kitchen, bathroom, living-room, etc). Cada criança deverá lançar o dado e indicar o nome da 

divisão da casa e um objeto presente nessa divisão.  

4 - A propósito do tema da casa, e de modo a sensibilizar as crianças para questões ambientais, deverá ser 
promovido um debate acerca do tema “Poupar água” utilizando algum do vocabulário aprendido. 
Ouvir e cantar a música - Listen to the water (Bob Schneider) - 
https://www.youtube.com/watch?v=FlUeuylULno 

 

Chorus: 

Listen to the water, listen to the water, 
Rolling down the river. 
Listen to the water, listen to the water, 
Rolling down the river.  

We saw some birds by the waterside, 
Saw some birds by the waterside, 
We saw some birds by the waterside, 
Oh, oh, by the waterside 
Oh, oh, by the waterside.

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
https://www.youtube.com/watch?v=FlUeuylULno
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TEMA 14 – MOTHER`S DAY 

 

Objetivos: 
Sou capaz de descrever a minha Mãe; 
Sou capaz de identificar graus de parentesco. 

Duração 2 sessões 

Palavras-chave Mother, Mother´s day, card 

 
 
Atividades: 
1 - Música do Dia da Mãe; 
2 - Elaborar um postal para a Mãe. 
3 - Plantar uma planta/flor para oferecer à família. 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Ouvir e aprender a cantar uma música sobre o dia da mãe, por exemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng ; 

2 - Com recurso a materiais reciclados, todas as crianças deverão elaborar uma pequena lembrança para o dia 

da mãe, para oferecer à mãe, avós, tia, irmã, amiga ou outros. 

Nessa lembrança deverão estar presentes as características fundamentais do elemento selecionado pela 

criança, abordando o vocabulário relativo à caracterização do mesmo. 

 3 - Utilizar garrafas de água, sumo e utilizá-las como vaso para plantar uma flor, árvore, que mais tarde será 
transplantada no quintal/varanda de casa. 
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TEMA 15 – PETS 

 

Objetivos: 

Sou capaz de dizer os nomes de alguns animais de estimação; 
Sou capaz de compreender e responder quando alguém me pergunta sobre os meus 
animais de estimação; 
Sou capaz de compreender quando alguém fala dos seus animais de estimação; 
Sou capaz de ler informação sobre animais de estimação (2º ano); 

Duração 3 a 4 sessões 

Palavras-chave Dog, cat, bird, hamster, fish, guinea pig, parrot, turtle, snake 

 
 
Atividades: 
1 - Visualizar um vídeo / ouvir e repetir; 
2 - Bingo dos animais; 
3 - Jogo de sons. 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1- Ver e ouvir um vídeo com vocabulário sobre o tema https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc  

2 - Construir com o grupo, utilizando materiais reciclados, o jogo do bingo dos animais – deve conter pelo 

menos um cartão para cada criança e cartões para o sorteio. 

O mentor ficará encarregue pelo sorteio, revelando ao grupo o animal em inglês. 

Poderão também ser utilizados outros recursos, disponíveis na escola on, tais como: 

 https://escolas.escola-on.pt/mod/resource/view.php?id=8562 

 

 

3- O mentor deverá colocar para as crianças ouvirem um som de um animal. As crianças deverão dizer o 

nome do animal, em inglês, a que o som corresponde. 

https://www.youtube.com/watch?v=pTrC_McU62Q . 
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TEMA 16 – FOOD 

 

Objetivos: 

Sou capaz de dizer os nomes de alguns alimentos; 
Sou capaz de dizer quais são os alimentos de que gosto/não gosto; 
Sou capaz de escrever os nomes de alguns alimentos (2º ano); 
Sou capaz de ler alguns nomes de alimentos (2º ano); 

Duração 3 a 4 sessões 

Palavras-chave 
Apple, banana, bread,  biscuit, cake, chicken, chips, egg, fish, food, hamburger, ice-
cream, juice, lemon, pizza, milk, orange, potato, rice, salad, spaghetti, tea, tomato, 
water.  I like, I don’t like 

 
 
Atividades: 
1 - Vídeo para abordar o vocabulário do tema; 
2 - Descobrir quais os alimentos preferidos;  
3 - Jogo dos cartões. 
4 - Jogo do ecoponto. 
 
Sugestão de implementação da atividade:  
1 - Ver e ouvir um vídeo com vocabulário sobre o tema,por exemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08. Ouvir e repetir o vocabulário. 

2 - Visualização de um vídeo sobre os alimentos que gostam e não gostam, 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk . No final, o mentor deverá perguntar Do you like...? a cada 

criança se gosta de um determinado alimento e a criança deverá responder com as frases aprendidas I like ou 

I don’t like. 

3 - Num saco o mentor deverá colocar cartões com imagens de alimentos. Cada criança deverá tirar um cartão 

e logo de seguida dizer se gosta ou não gosta daquele alimento.  

Com os cartões realizados podem ser realizados diversos jogos relativos ao tema de modo a desenvolver o 

vocabulário (ex.: bingo, mímica, etc.) 

4 - A propósito do tema Food poderão ser abordados conceitos relativos à educação ambiental e consciência 

ecológica através da separação de resíduos, nomeadamente as embalagens dos bens alimentares. 

Assim o grupo deverá construir um jogo de separação de resíduos, construindo mini-ecopontos e embalagens 

alimentares (ex.: garrafa de água, lata de atum, caixa de cartão, pacote de sumo) e fazendo a separação dos 

mesmos com o objetivo de fazer uma revisão do vocabulário anterior. 
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