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Inglês como Segunda Língua (ESL) em Casa 1-2 Semanas 1-2 Use 

um caderno para concluir estas atividades. Faça um por dia! 

SEGUNDA 4-6 TERÇA 4-7 QUARTA 4-8 QUINTA 4-9 SEXTA 4-10

Assista a um 

programa de TV ou 

filme. 

Lista: 

• Título

• Personagens

• Cenário

• Início

• Meio

• Fim

Use objetos em sua 

casa para 

inventar algo. 

Ilustre e rotule. 

Como você definiria a 

sua aparência? Use 

um espelho 

desenhe e se 

descreva a si mesmo. 

Escreva uma palavra 
para cada letra do 

alfabeto. 
Exemplo: 
 A: azul  
 B: babá 

SEGUNDA 4-13 TERÇA 4-14 QUARTA 4-15 QUINTA 4-16 SEXTA 4-17
Encontre 10 coisas 

pesadas. Desenhe-

as ou faça uma 

lista. 

Encontre 10 coisas 

vermelhas. 

Desenhe-as ou faça 

uma lista. 

Encontre 10 coisas 

macias. 

Desenhe-as ou faça 

uma lista. 

Escreva uma 

mensagem para 

alguém e depois 

escreva-a 

de trás para a 

frente. Peça 

para eles 

descobrirem! 

Exemplo:  

Eu te amo 

oma et uE 

Escreva um poema 

acróstico usando seu 

nome. 

Exemplo: 

 R: Rã 

 O: Olá 

 Y: Yoga 

Assista a dois 
programas de TV 

ou filmes e 
escolha dois 

personagens. 

 Faça um desenho 
animado de cada 

um deles 

.

SEM ESCOLA

SEM ESCOLA



Inglês como Segunda Língua (ESL) em Casa 1-2 Semanas 3-4 

Use um caderno para concluir estas atividades. Faça um por dia! 

SEGUNDA 4-20 TERÇA 4-21 QUARTA 4-22 QUINTA 4-23 SEXTA 4-24 

Leia um livro 

para sua família. 

Se revezem 

recontando a 

história. 

Faça um gráfico em T. 

Faça uma lista de 

opostos, como 

grandes e pequenos, 

sim e não. 

 Grande      Pequeno 
Sim   Não 

Alegre Triste 

Encontre comida 
em sua casa, como 

bolachas ou 
garrafas de água. 

Escreva ou desenhe 
um problema de 

história matemática. 
Omar tem 6 

biscoitos. Neveah 
comeu três. 

Quantos restam? 

SEGUNDA 4-27 TERÇA 4-28 QUARTA 4-29 QUINTA 4-30 SEXTA 5-1 

Crie formas de 
sombra na 

parede. Quantas 
formas diferentes 
você pode fazer 
com as mãos? 

Use bolachas ou 

doces para escrever 

as palavras que 

encontrar em sua 

casa. 

Use a comida de sua 

casa para criar um 

menu com preços. 

Exemplo: 

Leite $2.00 

Bananas = $3.00 
Sorvete = $1.00 

Use uma escova de 

dentes para medir 5 

coisas em sua casa 
Nome: 

Medição em escova de dentes

O/A  é de _______ escovas 

 O/A  é de _______ escovas 

 O/A  é de _______ escovas 

 O/A  é de _______ escovas 

If you ran a zoo, 
what animals 

would you 
have? Draw 

and label your 
zoo.

SEM ESCOLA

SEM ESCOLA



Monday 5-4 Tuesday 5-5 Wednesday 5-6 Thursday 5-7 Friday 5-8

Who is your 
favorite book or 

movie character? 
Write or draw 
what would 

happen if you 
met them in real 

life.

Look at the food 
in your home.  
Create a silly 

pretend menu for 
lunch. 

Example: 
Cheez-it and 

syrup sandwich 
with tuna fish 

juice. 

Write or draw a 
list of your family’s 

favorite foods. 
Create your own 
superhero. Draw 

and label a 
costume and 
superpowers.

ESL at HOME 1st-2nd Week 5
Use notebook paper to complete these activities.  Do one each day!
Complete 20 minutes daily of Imagine Learning if you have internet

Last day of School
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