
 

 

Situação de aprendizagem em Língua Inglesa para crianças 

Nome da professora: Solange G. M. Pizzatto 

E-mail da professora: Solange_pizzatto@hotmail.com 

Município: Cascavel – PR  

Nome da Atividade: Numbers 

Público-alvo: Ensino Fundamental I - 3 º ano 

Tema/Conteúdo da atividade: Aprendendo os números em Inglês; 

Descrição da proposta:  

 Primeiramente trabalhar a importância dos números em nossa vida e as situações 

em que precisamos usá-los. Perguntar quem conhece os números em Inglês, 

deixar que eles se expressem. 

 Em seguida, os alunos irão assistir ao vídeo "Numbers Counting to 10 Collection 

Vol. 1" - Kids Learn to Count, Baby Toddler Songs, Nursery Rhymes; 

https://www.youtube.com/watch?v=glkQwKA5_PU, após assistirem repetir o 

vídeo para que eles possam cantar e realizar a pronúncia dos números, 

incentivando a repetição e auxiliando quando houver dificuldades na pronúncia. 

 Mostrar um painel com os numerais de 1 a 10, deixar exposto na sala; 

 Estimular a representação por meio de desenho dos números (atividade livre);   

 Na sequência, propor que as crianças auxiliem a professora a produzir um domino 

(anexo), dividir os alunos em 10 grupos, cada grupo fica responsável por um 

número. Depois dividir o material produzido, para que eles possam jogar. 

 Outra   atividade é associar os números e sua escrita em inglês, utilizar a quadro 

de giz como apoio (anexo II); 

 Trabalhar   com as crianças questões como: Quantos anos você tem? 

           Quantos irmãos você tem? 

           Qual o número de seu telefone? 

           Qual o número da sua casa? 

           Quantas pessoas moram na sua casa? etc;   
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 Finalizar aula, relembrando a pronúncia dos números, estimulando a leitura em 

língua inglesa; 
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Anexo II 

 

 


