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• DESENVOLVIMENTO 

- Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

- Após ouvir e cantar a música “Days of the week”, faça a data no seu caderno de inglês: April, 27th, 2020 

- Pule uma linha e escreva o que está escrito no quadro abaixo. 

Obs.: Observe enquanto escreve que o nome de segunda a sexta-feira tem a mesma terminação DAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua inglesa 

UNIDADE TEMÁTICA: Days of the week – Dias da semana 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Days of the week – Dias da semana 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:  

- Conhecer e reconhecer o nome dos dias da semana em inglês.  

- Identificar o nome das estações do ano em inglês. 

- Propiciar à criança o contato com a língua estrangeira. 

 

 

April, 27th, 2020 

Days of the week 

Sunday: domingo 

Monday: segunda-feira 

Tuesday: terça-feira 

Wednesday: quarta-feira 

Thursday: quinta-feira 

Friday: sexta-feira 

Saturday: sábado  

Curiosidade sobre os dias da semana em inglês 

 

- Domingo é o primeiro dia da semana. 
- Sempre serão escritos com letra maiúscula.  
- Sunday tem origem no Sol (Day of the Sun – Dia do Sol). 
- Monday tem origem na Lua (Day of the Moon – Dia da Lua). 
- Tuesday tem origem no nome do deus da guerra, Tiw. Também no planeta Marte (Mars). 
- Wednesday tem origem no nome do deus Odin, pais dos deuses. Também no planeta Mercúrio 
(Mercury). 
- Thursday tem origem no nome do deus do trovão, Thor. Também no planeta Júpter (Jupiter)  
 - Friday tem origem no nome da esposa de Odin, Frigg. Também no planeta Vênus (Venus) 
- Saturday tem origem no planeta Saturno (Saturn) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


- Após escrever sobre os dias da semana, escolha um dia e escreva a sua rotina naquele dia. 

Exemplo:  

SATURDAY acordo, brinco com a minha filha, tomamos café, brincamos, faço ela dormir, lanchamos, 

brincamos, almoçamos, passeamos....  

 

• AVALIAÇÃO 

 - Assistir ao vídeo com atenção. 

- Escrever corretamente no caderno de inglês.  

- Não é necessário tirar foto da atividade. 

 


