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Grade: 3rd A, B, C, D, E 
Teacher: Patrícia 
Dia de entrega das atividades: quando retornarmos às aulas 
 

Activity 1 – Good games at Green Birthday Party 

 Pesquisar 4 games adequados para serem jogados numa Green Birthday Party e 

representar o que descobriu com desenhos. 

 Jogos sem materiais como fios ou tomadas. 

 Brincadeiras em grupo, antigas que divirtam a todos. 

 Nomes das brincadeiras em INGLÊS. Ex: Tag (pega-pega) 

 Folha de ofício, nomear a folha, ilustrar as brincadeiras e explicar “How to play?” (como 

jogar? – pode ser em português, mas se quiser tentar em Inglês, melhor). Ex: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 2 – A gift 

 Aluno(a) deverá produzir um BOOKMARK (marca página) para presentear um colega da 

sala. 

 O Bookmark deverá ser produzido pelo aluno com hidrocor, tinta, glitter, cola colorida, 

folhas, botões, durex decorado etc. Todo o material que o aluno quiser e tiver para 

decorar o seu.   

 A base do Bookmaker deverá ser feita com uma caixa de cereal ou sapato, ou tampa de 

pizza, ou papel cartão de acordo com o modelo abaixo. 

 Não será pontuado Bookmark impresso da Internet ou desse modelo. A construção de 

cada aluno que será qualificada. 

 O Bookmark deverá apresentar uma frase em Inglês e a identificação do(a) aluno(a) que 

o produziu.  

 A frase pode ser escolhida desses modelos ou ser algo produzido pelo aluno, tudo em 

Inglês. 

SENTENCES: 

“You are a great friend!”  (você é um(a) ótimo(a) amigo(a))  

“Nature is our friend” (a Natureza é nossa amiga) 

“You make a difference!” (você faz a diferença)    

“Be happy, save the Planet!” (seja feliz, salve o planeta) 

GAME 1: _______________     GAME 2: _________ 

        

HOW TO PLAY:      HOW TO PLAY: 

GAME 3: _______________    GAME 4 :________ 

 

HOW TO PLAY:      HOW TO PLAY: 

GOOD GAMES 



“I am friend of Nature!” (eu sou amigo(a) da Natureza) 

“Reduce, Reuse, Recycle!” (reduzir, reutilizar, reciclar) 

“We can save the planet!” (nós podemos salvar o planeta)    

“Do your part, save the Planet! (faça a sua parte, salve o Planeta) 

“Let’s be friends!” (vamos ser amigos) 

“Happy birthday!” (Feliz Aniversário) 

“Our Green Birthday party” (Nossa festa de aniversário Sustentável) 

 

BOOKMARK MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 


