
           

_____________________________________________________________________________________ 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

Professora: Camilla 

29/03 – Segunda-feira 

Conteúdo: Tipos de cabelo 

Livro: Cbeebies 

Atividade: Assitir ao video que a teacher vai compartilhar ao vivo sobre cabelos. 

Atividade Complementar: desenhar duas pessoas “carecas” e pedir para colar com uma lã na cabeça 
de uma das pessoas um LONG HAIR e da outra um SHORT HAIR. 
Obs: será disponibilizado modelo na plataforma, caso queiram realizar a impressão 
 

 
Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

30/03 – Terça-feira 

Conteúdo: Não espalhe os germes!! 

Livro: Steam 

Atividade: Pintar a mão que está no livro, cortar. 

Pág: 7 

Atividade Complementar: Fazer em um prato de papel o rosto deles e, com a mão recortada do livro, 

colar em cima da boca, para evitar que os germes se espalhem ao tossir ou espirrar.  

 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

31/03 – Quarta-feira 

Conteúdo: Como seria nosso rosto com características diferentes? 

Livro: Steam 

Atividade: Ditar para eles desenharem o rosto, por exemplo, three eyes, four ears, two mouths, four 

hands, blue or green skin. 

Pág:  9 

 
Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

01/04 – Quinta-feira - EASTER 

Conteúdo: Páscoa 

Atividade: Cortar e colar o shape do easter bunny e pintar um easter egg. 

 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

02/04 – Sexta-feira  

Conteúdo EAD - Bilíngue / Kindergarten 2 (29/03 a 01/04) 

 



 

 

FERIADO 
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COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

Professora: Camilla 

29/03 – Segunda-feira 

Conteúdo: Bandeiras. 

Livro: Cbeebies 

Atividade:  Assistir ao video sobre flags e completer pintando as bandeiras do livro 

Pág:  5  

 
 
Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

30/03 – Terça-feira 

Conteúdo: Seguindo padrões com características físicas (tall, short, hair color and eye color) 

Livro: Pre-coding 

Atividade: Colar os stickers formando o padrão de acordo com o livro. 

Pág: 5 

 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

31/03 – Quarta-feira 

Conteúdo: Sentimentos e expressões 

Livro: Pre-coding 

Atividade: Completar o rosto do robô do livro de acordo com a expressão (happy, sad, surprised) 

Pág:  7 

Atividade Complementar: Fazer com massinha (play dough) expressões faciais 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

01/03 – Quinta-feira - EASTER 

Conteúdo: PÁSCOA 

Atividade: Fazer um easter bunny e pintar um easter egg 

 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

02/04 – Sexta-feira  

 

 

FERIADO 

 

 

Conteúdo EAD - Bilíngue / Kindergarten 3 (29/03 a 01/04) 

 



_____________________________________________________________________________________
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COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

Professora: Aline 

Grade:1 

29/03 – Segunda-feira 

Conteúdo: Aprender sobre pratos tradicionais do México e Uruguai. 

Livro: Student’s Book – Journey - Unit 2 – Lesson 6 

Atividade: What is a home? – Let´s Investigate 

Pág.: 17 

Atividade complementar: 

Breakfast/Lunch/Dinner - https://www.youtube.com/watch?v=dPZqqTJmVZ8 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

30/03 – Terça-feira 

Conteúdo: Identificar os 5 sentidos através de representações artísticas. 

Livro: Mind Book – Critical Thinking and Wellness – Unit 2 – Lesson 4 

Atividade: Why should we be polite? 

Pág.: A-15 

Atividade complementar: 

Traditional Colombian Dance - https://www.youtube.com/watch?v=FV9DWMBVsDA 
Mexican Mariachi Band - https://www.youtube.com/watch?v=-l5TV3veFOY 
Pintura Brasileira – Djanira da Motta e Silva - https://www.youtube.com/watch?v=YsNsQAetQfk 

Atividade Manual – Material: folha para pintar, pincel e tintas. 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

31/03 – Quarta-feira 

Conteúdo: Reconhecer diferentes tipos de moradia do povo indígena nos Estados Unidos. 

Reconhecer formas geométricas e diferentes tipos de material. 

Livro: Mind Book – Culture – Unit 2 – Lesson 3 

Atividade: How do people live differently in different countries? – Dwellings 

Atividade Complementar:  

Teepee - https://www.youtube.com/watch?v=G6CU5uHltIw 

Atividade Manual – Material: argila para modelar ou massinha. 

Pág.: C-14 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS 

01/04 – Quinta-feira 

Conteúdo: Elementos da Páscoa. 

Atividade: Easter 

Atividade manual – Material – papel de preferência cartolina, tesoura e 
canetinhas. 
Memory game para imprimir. 
 

Conteúdo EAD – Bilíngue – Grade 1 (29/03 a 01/04) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPZqqTJmVZ8
https://www.youtube.com/watch?v=FV9DWMBVsDA
https://www.youtube.com/watch?v=-l5TV3veFOY
https://www.youtube.com/watch?v=YsNsQAetQfk
https://www.youtube.com/watch?v=G6CU5uHltIw


Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

02/04 – Sexta-feira 

 

FERIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

_____________________________________________________________________________________________ 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

Professora: Priscila 

29/03 – Segunda-feira 

Conteúdo: Storytime: The small dragon.   

Livro:   Let’s travel around – 3 - Journey 

Atividade: Lesson 6. 

Pág:  pág 27. 

Atividade complementar:  

Atividade: Jogos e Quizes online de revisão de conteúdo – links disponíveis na plataforma – para fixação 

de vocabulário e gramática. 

Obs: Assistam as aulas online e os slides estão disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

 

30/03 – Terça-feira 

Conteúdo: Treinamento de habilidade: speaking/conversação. Criaremos conversas cotidianas. 

Livro:   Let’s travel around – 3 - Journey 

Atividade: lesson 7 

Pág:  pág 28. 

Atividade complementar:  

Atividade: Jogos e Quizes online de revisão de conteúdo – links disponíveis na plataforma – para fixação 

de vocabulário e gramática. 

 

Obs: Assistam as aulas online e os slides estão disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

31/03 – Quarta-feira 

Conteúdo: Discussão: livros são interessantes? Discutiremos os diversos tipos de literatura. 

Livro:   Let’s travel around – 3 - Mind Book – parte A-CRITICAL THINKING 

Atividade: Unit 3, lesson 1 

Pág:  A-18 

Atividade complementar:  

Atividade: Jogos e Quizes online de revisão de conteúdo – links disponíveis na plataforma – para fixação 

de vocabulário e gramática. 

 

Obs: Assistam as aulas online e os slides estão disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

01/04 – Quinta-feira 

Conteúdo: Revisão de conteúdo gramatical presente x passado através de jogos e atividades orais e 

vídeos. Atividade extra de páscoa. 

Livro:   Let’s travel around – 3 - Mind Book – Journey 

Atividade: lesson 7 

Pág:  pág 28. 

Conteúdo EAD - Bilíngue / Grade 3 (29/03 a 01/04) 

 



Atividade complementar:  

Atividade: Jogos e Quizes online de revisão de conteúdo – links disponíveis na plataforma – para fixação 

de vocabulário e gramática. 

 

Obs: Assistam as aulas online e os slides estão disponíveis na plataforma ÚNICACLASS. 

02/04 – Sexta-feira 

Feriado 
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COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

Professora: Alice  

29/03 – Segunda-feira 

Conteúdo: Como as pessoas se comunicavam no passado    

Livro: Journey  

Big Question: How did people communicate in the past?   

Pages: 32  

Video: Como as pessoas se comunicavam no passado: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ay2Qy3wBe8  

Atividade: Desenhe umas das formas que as pessoas se comunicavam no passado e escreva sobre 

ela.  

 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

30/03 – Terça-feira 

Conteúdo: Como fazer uma carta?   

Livro: Journey  

Pages: 33 

Big Question:  

Video: Como escrever uma carta: https://www.youtube.com/watch?v=y2d-0dIimgY   

Atividade: Fazer um envelope e escrever uma carta para um amigo.  

Atividade: Desenhar os produtos em uma cartolina e brincar de supermarket. Pedir para cada aluno 

desenhar um produto.  

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

31/03 – Quarta-Feira  

Conteúdo: Mudança de clima   

Livro: Mind – Critical Thinking 

Pages: A-31 

Atividade: Na página 31 perguntar aos alunos quais dificuldades eles acham que as pessoas vivendo 

nas diferentes áreas da figura enfrentam.  

Video: Poluttion: https://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiA  

Atividade: Desenha e escreva um dos problemas que você viu no vídeo causado pela mudança de clima.   

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

01/04 – Quinta-feira 

Atividade de Páscoa: 

Easter Card and Eggs Decoration.  

 

Conteúdo EAD - Bilíngue / Grade 4 (29/03 a 01/04) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ay2Qy3wBe8
https://www.youtube.com/watch?v=y2d-0dIimgY
https://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiA


 

 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma Únicaclass. 

02/04 – Sexta-feira 

 

FERIADO 
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COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

GRADE: 5 

Professora: Sabrina 

29/03 – Segunda-feira 

Conteúdo: O que acontece quando você aperta o interruptor da lâmpada da sala? Qual o caminho da 

energia elétrica até ser transformada em luz. 

Livro:  Journey 

Atividade: What happens when you turn the lights on?  

Page: 25 

 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma COC. 

30/03 – Terça-feira 

Conteúdo: Como a energia estática funciona?  

Livro:  Mind Book 

Atividade: Static Eletricity 

Page: B-16 

 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma COC. 

31/03 – Quarta-feira 

Conteúdo: Quais são e como funcionam os condutores e isolantes de cargas de eletricidade estática. 

Livro:  Mind Book 

Atividade: Conductors and Insulators. 

Page:  B-18 

 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma COC. 

01/02 – Quinta-feira 

Conteúdo: Happy Easter!! 

Quais são as diferenças e similaridades entre as comemorações de Páscoa do nosso país e de outros.  

Atividade: Painting Easter Eggs! 

 

Obs: Assistam as aulas online e os links dos vídeos disponíveis na plataforma COC. 

 

 

 

Conteúdo EAD - Bilíngue / Grade 5 (29/03 a 01/04) 

 


