Where are you from? lesson

Hi dear students! How are you? I’ve been missing you ALL!
Nesse guia proponho um pass-a-passo para você realizar com sucesso
as atividades propostas de inglês dessa semana, ok? Let’s go!
1. Interaja com o vídeo ING Introduction to distance learning - 4th grade
1st qtr 2020 para receber minhas boas vindas a essa nova e temporária
forma de estudar a distância e também fazer uma revisão dos conteúdos
trabalhados até nossa última aula.
2. Assista ao vídeo ING - Where are you from lesson - video
explanation - 4th grade 1st qtr – 2020 dessa vez para fazer uma leitura
dessa lição junto comigo e assim poder entender o que cada exercício
pede.
3. Assista ao vídeo ING - Where are you from Cities and countries 4th
grade 1st qtr 2020 até o fim sem pausar para ter uma noção geral do
conteúdo.
4. Faça a lição ING - Where are you from - Video comprehension - 4th
grade - 1st qtr - 2020 à mão na própria lição caso tenha sido retirada na
escola ou seus pais possam imprimi-la (à partir do mural da turma) ou
em uma folha avulsa caso não a tenham retirado e não possam imprimila.
Obs. No caso da folha avulsa:
A) Não será possível você fazer o exercício 1 que utiliza um mapa;
B) Você não precisa copiar copiar todo conteúdo dos exercícios 2 e
3 para sua folha. No exercício 2 copie apenas o nome do
entrevistado e no exercício 3 copie apenas as letras das
perguntas..
5. Leia com calma a sessão Did you Know... no final da lição e tente
encontrar os 4 países que compõem The United Kingdom.
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6. Divirta-se aprendendo mais sobre nosso conteúdo realizando as
atividades extras recomendadas a seguir.
Atenção! Fique atento ao prazo de realização da lição: uma semana e
aguarde o gabarito com as respostas para sua correção que enviarei
após essa data, ok?.
I hope you have fun!
Teacher Rapha 😊
Extra activities
1. Where Are You From? Video-song by The Baby Grands
Aprenda o nome de diversos países em inglês cantando a música com a
banda (a letra você encontra nos “comentários” abaixo do vídeo). Clique em:
https://www.youtube.com/watch?v=T1ti-VWkBLE
2. Nations of the World by the Animaniacs
O personagem protagonista da série de TV Animaniacs (produzida por Steven
Spielberg!), Yakko Warner canta com maestria o nome de diversas nações do
mundo. Será que alguém consegue acompanhá-lo? Clique em:
https://www.youtube.com/watch?v=5pOFKmk7ytU
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