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Educação Infantil - E I 5 

LE – Língua Inglesa 

 

Prezados pais, 

 

Seguem algumas sugestões de vídeos, atividades e músicas (com 

movimento/dança) que vocês podem mostrar às crianças, neste 

primeiro momento, como uma forma de manterem contato com a 

língua inglesa, com o que fizemos até então. Todo o conteúdo listado 

abaixo já foi trabalhado com elas em sala de aula e esta seria uma 

forma de relembrar e fixar o que fizemos. 

Lembramos que a música é um ótimo recurso para se introduzir e 

assimilar vocabulário, ajudando-as a criar repertório na língua! 

Por isso, pode-se ouvir estas Nursery Rhymes sugeridas com 

frequência!  

Coloco-me à disposição por meio do e-mail para eventuais dúvidas. 

Atenciosamente, 

Teacher Elaine Wehbi 

elaine.wehbi@csj.g12.br 

 

 

1) LIVRO Welcome To Our World – Student Book 3 

 

A própria editora do livro que as crianças usam tem um site que pode ser 

acessado, por meio do qual conteúdo do livro pode ser mostrado a elas. Por 

enquanto, foram trabalhadas as Unidades 0 e 1. 

 

➢ Acessar o site myngconnect.com 

 

➢ Clique em FOR STUDENTS 
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➢ É necessário fazer o login: 

Username: mywow3 

Password: natgeo 
 

➢ Selecione o livro nível 3 

 
 

➢ Selecione a Unidade 0 ou 1 

 
 

➢ Clique em VIDEO 

 
 

➢ Escolher o vídeo que quer assistir 
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2) SONG REPERTOIRE (MUSIC and MOVEMENT) 

 

Vídeos facilmente encontrados no www.youtube.com . Para quem tem 

celulares com o sistema Android, pode-se baixar o aplicativo YouTubeGO , que 

permite que estes vídeos fiquem “salvos” em seu celular, facilitando o acesso 

quantas vezes quiser! 

 

➢ The Greetings Song / Maple Leaf Learning (1:08) 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 

 
 

➢ Hello Song For Kids / Greeting Song For Kids / The singing walrus (2:11) 

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

 
 

➢ Hello hello! Can you clap your hands? / Original Kids Song / Super Simple 

Songs (1:32) 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
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➢ My Teddy Bear / Super Simple Songs (2:18) 

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8 

 
 

➢ Rainbow Colors Song / Colors Song for Kids /The Singing Walrus (3:07) 

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

(Note: As crianças cantam o Refrão e a parte final, em que repetem as cores). 

 
 

➢ I see something blue / Colors Song for Kids / Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

 
 

➢ I see something pink / Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI
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➢ Elephant Dance Song / Teacher’s Video / Maple Leaf Learning Club (3:04) 

https://www.youtube.com/watch?v=nY3N_j6KmNE 

 
 

➢ Five Little Monkeys Sing-Along / Kids Song / Super Simple Songs (4:28) 

https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw 

 
 

➢ Everybody Up1 Let’s Share! / Ria Koike (Note: cantam o Refrão) (0:50) 

https://www.youtube.com/watch?v=ekj_1rV77YM 

 
 

➢ Sharing Song / Cocomelon (3:48) 

https://www.youtube.com/watch?v=96fq4YmYjzQ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nY3N_j6KmNE
https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw
https://www.youtube.com/watch?v=ekj_1rV77YM
https://www.youtube.com/watch?v=96fq4YmYjzQ
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➢ Stand Up, Sit Down / Fun Kids English (2:56) 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k 

 
 

3) STORY TIME 

 
 

 

Brown Bear, Brown Bear, What Do 

You See? (By Bill Martin Jr. & Eric 

Carle):  

Esta é uma história “cantada” 

que surpreende pela curiosidade 

em se saber qual será o próximo 

animal a aparecer! Por meio dela, 

crianças aprendem os nomes de 

alguns animais, bem como de 

cores. 

 

➢ Brown Bear, Brown Bear (text to music with book art) / Timothy Ryan (4:34) 

https://www.youtube.com/watch?v=HaDDsT9IAWc 

 

 
Brincar, crescer e aprender... Juntos! 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=HaDDsT9IAWc

