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Público-alvo: Crianças entre 4 e 7 anos.  

Tema/Conteúdo da atividade: Introdução ao nome de comidas em inglês através de 

músicas simples. 

 

Breve descrição da proposta: 

Essa atividade utiliza três vídeos do canal Super Simple Songs - Kids Songs. Esse é 

um canal no Youtube muito interessante. O Super Simples Músicas apresenta 

canções infantis e canções de ninar Super Simples para jovens aprendizes. O intuito 

do canal é fazer músicas para serem introduzidas na vida das crianças desde cedo. Lá 

se encontram músicas para aprender nomes de animais e sons, números, cores, partes 

do corpo, etc. Nessa atividade eu proponho o uso de três vídeos sobre comida. Os 

vídeos são muito simples e divertidos. 

 

A proposta é tocar em sala de aula o vídeo várias vezes até as crianças conseguirem 

cantar juntos. Com o vídeo as crianças poderão associar o audiovisual sem necessitar 

que o professor explique o que cada uma das palavras significa. A sugestão é de que 

tudo ocorra inicialmente como uma brincadeira realmente. 

Ambos os vídeos além de ensinarem o nome das comidas em inglês darão uma noção 

de como fazer perguntas e como responder em inglês com: Yes, I do e No, I don’t, 

assim como interjeições comuns na língua Inglesa como; Yucky!  and Yummy!  

 

O primeiro vídeo é Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs, 

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk>  Acesso em 

08/08/2017. 

O segundo vídeo é Do You Like Lasagna Milkshakes? | Ice Cream and 

Lasagna!? | Super Simple Songs, Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM > Acesso em 08/08/2017. 

 

O terceiro vídeo já contém uma música um pouco mais complexa com o tema do 

Halloween. Aqui o professor pode explicar as crianças antes do vídeo sobre a cultura 

americana do Halloween. Como é? O que acontece? O que significa? Por que tem 

nos EUA e aqui não? Etc. Trick Or Treat | Give Me Something Good To Eat | 

Halloween Song Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=kt319a0GkCc>  Acesso em 08/08/2017. 
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