
Distance Learning introduction video 

and Birthday Reminder lesson

Hi dear students! How are you? I’ve been missing you ALL!

Antes de vocês fazerem a atividade abaixo, assistam ao ING - Distance

Learning  introduction video postado  nesse  mural  para  que  façam  um

apanhado geral dos conteúdos e objetivos de inglês do trimestre, ok?

Em seguida voltem a esse documento e sigam as instruções dadas para

realizarem nossa 1ª atividade remota  de Inglês:  a  criação de um  Birthday

Reminder. Você sabe o que é? Trata-se de um calendário (ver última folha)

que facilita a visualização dos aniversários de pessoas queridas. Assim você

consegue parabenizá-las nas datas certas. Essa atividade deverá ser um bom

modo de manter contato com seus familiares e amigos e ao mesmo tempo

manter  o  vocabulário  e  as  estruturas  sobre  datas  de aniversário  em inglês

aquecidos! Que tal, vamos fazer um?

I hope you have fun!

Teacher Rapha 😊
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Lesson objective

Ter um quadro com as datas de aniversário das pessoas que você gosta

e que você sabe que conseguiriam dizê-las em inglês (elas não precisam falar

super bem, e você, aluno, pode ajudá-las nas respostas!) para que assim você

se lembre de parabenizá-las ao longo do ano.

Instructions

1. Faça as atividades sugeridas na seção Support material para se preparar para 

as etapas a seguir.

2. Pense em uma lista de alguns familiares e amigos que você acredita que 

saberiam dizer (pelo menos mais ou menos) suas datas de aniversário em 

inglês.

3. Entre em contato com eles explicando a atividade: que ela faz parte de um 

trabalho de inglês do colégio e que você fará uma pergunta nessa língua 

(When’s your birthday?) sobre seu dia e mês de aniversário e que eles 

deverão respondê-la também em inglês.

4. Registre suas respostas no quadro da próxima página (a ser impressa) ou em 

uma folha avulsa se preferir.

5. Pronto! Agora você pode fixar seu Birthday Reminder na porta da geladeira, na 

parede do seu quarto, enfim, em um lugar de sua preferência que lhe ajude a 

lembrar dessas datas!

6. Ah! Caso o entrevistado faça a você a mesma pergunta, esteja preparado para 

respondê-la usando a frase My birthday is on... e mencionando em seguida 

month and date!

7. Fotografe (ou escaneie) seu Birthday Reminder e o local onde o fixou (peça 

para um adulto fazer isso) e envie as fotos para o e-mail que segue: 

ef1.ingles@colegioequipe.g12.br 

*. A ideia é podermos futuramente compartilhar com os colegas alguns 

trabalhos no mural de Inglês da turma!
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* A  tenção pais e mães:   No título do e-mail e no nome do arquivo, favor 

escreverem: série - “birthday reminder - nome e sobrenome do aluno”.

8. Divirta-se fazendo as atividades sugeridas na seção Extra Activities!

Lesson deadline

Envie os arquivos em até uma semana. 

Support material 

1. Months and dates: Mr. Gonzales repetition  

Para  falarem  o  dia  de  seu  aniversário  e  reconhecerem  as  datas

enunciadas  pelos  entrevistados  façam  um  exercício  de  repetição  com  o

teacher  Mr Gonzales!  Ele  também ensina a estrutura  gramatical  americana

para datas com números ordinais (ex. March, 23rd). 

Clique em: https://www.youtube.com/watch?v=ZqzNhBlpVHM

2. When’s your birthday? Real English  

Para praticar a pronúncia da pergunta When’s your birthday? repitam-na

depois  da  entrevistadora.  O vídeo é  também uma boa forma de praticar  a

estrutura gramatical americana para datas. 

Obs.  vocês  já  conhecem  esse  vídeo!  Nós  o  assistimos  na  sala  de

informática para fazer a lição mencionada abaixo, lembram? Clique em: https://

www.youtube.com/watch?v=1_l57HibgsQ
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3. When’s your birthday? Lesson  

Revejam  essa  lição  para  recordarem  a  escrita  de  meses  e  datas

(números  ordinais)  e  de  suas  respostas  à  pergunta  When’s  your  birthday?

(exercício 3). 

Obs. Essa é a lição que vocês fizeram na informática assistindo ao vídeo

acima e que devem ter retirado no colégio junto com o material da professora

de  classe.  Mas  não  se  preocupem,  caso  seus  pais  não  o  tenham feito,  a

postamos no mural de inglês da turma, ok?

Extra activities

1. Mickey’s birthday party cartoon

Clique em: https://www.youtube.com/watch?v=hEAHwDc4pBA

2. Months crossword online game

Clique em: 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/months_crossword.htm

3. The date in American English online exercise

Clique em: 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/date_spelling_american.htm
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