
 

 

___________________________________________________________________________________________ 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

Professora: Larissa 

14/12 – Segunda-feira 

Conteúdo: Animals review 

Atividade:Draw and color 

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

15/12 – Terça-feira 

Conteúdo: food review 

Atividade: Game 

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

16/12 – Quarta-feira 

Conteúdo: help the planet review 

Atividade: game 

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

17/12 – Quinta-feira 

Conteúdo: Places in the city review 

Atividade: Draw and color 

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

18/12 – Sexta-feira 

Conteúdo: Wishes for 2021 

Atividade: Draw and color 

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

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo EAD - Bilíngue / Kindergarten 2 e 3 (14/12 a 18/12) 

 



__________________________________________________________________________________________________ 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

Professora: Alice  

14/12 – Segunda -feira 

Conteúdo: Revisão  

Atividade de revisão.  

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

15/12 – Terça -feira 

Conteúdo: Revisão  

Atividade de revisão.  

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

16/12– Quarta -feira 

Conteúdo: Atividade de Natal  

Video: Música de Natal: https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s  

Atividade: Desenhe como seria um Natal perfeito para você. 

Atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Story time: https://www.youtube.com/watch?v=3BNq2EP6U90 – The night before Christmas.  

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

17/12 – Quinta-feira 

Conteúdo: Natal   

Chritmas Song: https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co  

Video: Desenhe Papai Noel: https://www.youtube.com/watch?v=EqSeUpLaQ1U  

Story time: https://www.youtube.com/watch?v=lrutxppbBQ8 – The story of Santa Claus.  

Conteúdo EAD - Bilíngue / Grade 1 (14/12 a 18/12) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s
https://www.youtube.com/watch?v=3BNq2EP6U90
https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co
https://www.youtube.com/watch?v=EqSeUpLaQ1U
https://www.youtube.com/watch?v=lrutxppbBQ8


Atividade: Decorar com algodão;  

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

18/19– Sexta-feira 

Conteúdo: Natal  

Música de Natal: https://www.youtube.com/watch?v=gVthDne3lWc  

Atividade:  

 

 

 

 

 

 

 

Story time: https://www.youtube.com/watch?v=wnVlHPw1fKg – The snowman story.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVthDne3lWc
https://www.youtube.com/watch?v=wnVlHPw1fKg


              

________________________________________________________________________________________ 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

Professora: Sabrina 

14/12 – Segunda-feira 

Conteúdo: Revisão: detalhando e colhendo fatos de informações. 

Atividade: Facts and details. 

Atividade complementar: 

2 verdades e 1 mentira. 

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

15/12 – Terça-feira 

Conteúdo: Revisão: usando adjetivos na escrita e oralmente. 

Atividade: Adjectives 

Atividade complementar: 

Atividades de assimilação. 

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

16/12 – Quarta-feira 

Conteúdo: Revisão: adjetivos terminados em -ly. 

Atividade: Describing 

Atividade complementar: 

Mudar os adjetivos propostos. 

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

17/12 – Quinta-feira 

Conteúdo: Revisão: como começar e terminar frases  

Atividade: capital letter and period 

Atividade complementar: 

Corrigindo o texto. 

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

18/12 – Sexta-feira 

Conteúdo: Revisão: diferenciar uma pergunta de uma afirmativa. 

Atividade: question mark 

Atividade complementar: 

Mude a frase. 

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

 

Conteúdo EAD - Bilíngue / Grade 2 (14/12 a 18/12) 

 



              

_____________________________________________________________________________________________ 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

Professora: Priscila 

14/12 – Segunda-feira 

Conteúdo: Revisão de gramática básica da língua inglesa – revisão de verbos de ação. 

Livro:  Slides 

Atividade: Atividades orais, jogos e atividades escritas. 

Obs: Assistam as aulas online e acessar os links disponíveis na plataforma COC 

 

15/12 – Terça-feira 

Conteúdo: Revisão de gramática básica da língua inglesa – revisão de tempos verbais: presente, 

passado e futuro. 

Livro:  Slides 

Atividade: Atividades orais, jogos e atividades escritas. 

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

16/12 – Quarta-feira 

Conteúdo: Revisão de gramática básica da língua inglesa – continuação de revisão de tempos verbais.   

Livro:  Slides 

Atividade: Atividades orais, jogos e atividades escritas.               

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

17/12 – Quinta-feira 

Conteúdo: Revisão de gramática básica da língua inglesa – revisão de advérbios. 

Livro:  Slides 

Atividade: Atividades orais, jogos e atividades escritas. 

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

18/12 – Sexta-feira 

Conteúdo: Revisão de gramática básica da língua inglesa – revisão de advérbios terminados em “-ly”. 

Livro:  Slides  

Atividade: Atividades orais, jogos e atividades escritas.                 

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

 

 

Conteúdo EAD - Bilíngue / Grade 3 (14/12 a 18/12) 

 



 

              

_____________________________________________________________________________________________ 

COC ITAPIRA – UNIDADE 6 – PROGRAMA BILÍNGUE 

Professora: Aline 

14/12 – Segunda-feira 

Conteúdo: Jogos e brincadeiras para revisar o conteúdo aprendido durante o ano letivo 

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

15/12 – Terça-feira 

Conteúdo: Jogos e brincadeiras para revisar o conteúdo aprendido durante o ano letivo 

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

16/12 – Quarta-feira 

Conteúdo: Jogos e brincadeiras para revisar o conteúdo aprendido durante o ano letivo 

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

17/12 – Quinta-feira 

Conteúdo: Jogos e brincadeiras para revisar o conteúdo aprendido durante o ano letivo 

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

18/12 – Sexta-feira 

Conteúdo: Jogos e brincadeiras para revisar o conteúdo aprendido durante o ano letivo 

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

 

 

 

Conteúdo EAD - Bilíngue / Grade 4 (14/12 a 18/12) 

 


