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ESL Em casa K-2 Semanas 1-2

Utilize uma folha de caderno para completar as atividades. Faça um por dia.
Segunda-feira
Ver um show
(serie) ou filme.
Lista:
• Titulo
• Personagens
• Configuarcoes
/cenanio
• Comeco
• Meio
• fim
Segunda-feira

Terça-feira
Use objetos em
sua casa para
inventor algo.
Desenhe e rotule.

Terça-feira

Encontre 10
Sobre latas e
coisas pesadas.
caixas para fazer
Desenhe-os ou
uma torre. Dê um
escreva uma lista. passo para trás e
Encontre 10
dê uma pequena
coisas vermelhas.
almofada para
Desenhe-os ou
derrubá-la.
escreva uma lista.
Encontram 10
coisas que são
macias. Desenheos ou escreva
uma lista.

Quarta-feira

Quinta-feira

Como está? Use
um espelho e
rotule-se.

Escreva palavras
que começam
com todas as
letras do
alfabeto.
Exemplo:
A: abelha
B: banco

Quarta-feira

Quinta-feira

Escreva uma
mensagem a
alguém e
escreva ao
revisor. Peça-lhe
para descobrir.
Exemplo:
Dias de Buenos

Escreva um
poema acróstico
com o seu nome.
Exemplo:
J: Jogador
O: Otimista
S: single
E: emoirado

Sexta-feira
Use uma escova
de dentes para
medir 5 coisas em
sua casa.

Sexta-feira

Assista a dois
programas de TV
ou dois filmes.
Escolha dois
caracteres,
desenhe-os
conhecendo-se.

Sonueb ed said
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ESL em Casa K-2 Semanas 3-4

Utilize uma folha de caderno para completar as atividades. Faça um por dia.
Segunda-feira

Leer un libro a tu
familia. Tomar
turnos en Volver a
contar la historia.

Segunda-feira

Crear figuras de
sombras en la
pared. Cuantas
figuras puedes
hacer con us
manos?

Terça-feira
Hacer un grafico
de T. Hacer una
lista de opuestos,
como grande y
pequeño.
Big
Yes
Happy

Small
No
Sad

Terça-feira

Usar galletas o
dulces para
escribir una
palabra de lo
que encontraste
en casa.

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Encontrar comida
en tu casa, como
galletas o botellas
de agua. Escribe
o dibuja una
historia de
problema
matematica.

Sal afuera. Dile a
alguien lo que
viste, escuchaste,
pensaste, sentiste
y oliste.

Escoje un animal.
Dibujalo y marcar
los partes de su
cuerpo. Escribe
como se mueve.

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Omar tiene 6 galletas.
Neveah comio tres.
Cuantas galletas
quedan?

Sal a caminar en
tu vecindad. Usa
palos, hojas y
piedras para
hacer palabras.

Acomodar tu
ropa o juguetes
en orden del
arcoiris.
Acomodar tu
ropa o juguetes
en orden del mas
grande al mas
pequeño.

Usa la comida
que tienes en
casa para crear
un menu con
precios.
Ejemplo:
Leche = $2.00
Platanos = $3.00
Nieve = $1.00
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ESL em Casa 3-5 Semanas 1-2

Utilize uma folha de caderno para completar atividades. Faça um por dia.
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Escolha um
progroma de TV
e crie uma lista
de títulos,
personagens,
lugar, início, meio
e fim.

Use coisas que
pode encontrar
em sua casa
para inventar
algo novo.
Desenhe-o e
marque-o.
Escreve como
esta invenção vai
ajudar.

Escreva uma
carta ao seu
professor de
como foi o seu
dia. Use palavras
como: primeiro,
próximo, depois
último, e
finalmente.

Encontrar coisas
em casa que
começam com
as letras do
alfabeto
Exemplo:
A: anel
B: lixo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira
Escolha algo em casa
para usar como uma
ferramenta de
medição, como uma
garrafa de água ou
uma colher. Meça 10
coisas com o seu
hardware e faça uma
lista. Exemplo: Minha
cama tem 12 garrafas
de água de
comprimento.

Sexta-feira

Encontre 30
Enrolar 3 pedaços
Escreva poemas
Crie uma busca
coisas na sua
de papel para
acrobáticos de
Pense em dois
de tesouro
casa. Organize-os
fazer tubos.
toda a sua
personagens
saqueada pela
por listas.
Parem-nos e
família dizendo
diferentes de
sua família.
Exemplo: coisas
vejam quantas
coisas boas (até diferentes livros ou
Esconda as coisas
que são
coisas podem pôr
dos seus animais filmes. Escreva uma
em sua casa e
vermelhas, coisas
por cima. Faça
de estimação)! história sobre como
escreva pistas
que são de
uma lista de tudo
Exemplo:
se podem
para outros
plástico, coisas
o que coloca em
M - mágico
conhecer.
encontrarem.
que têm iman.
si.
A - amigo
X - eXcelente
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ESL em Casa 3-5 Semanas 3-4

Utilize uma folha de caderno para completar as atividades. Faça um por dia.
Segunda-feira

Leia um livro para
a sua família, sem
lhes dizer o título.
No final, deixe-os
adivinhar o título.

Segunda-feira

Crear un
espectaculo de
marioneta de
sombras con tus
manos y la pared.
Escribe el titulo,
personajes,
problema,
solucion y el fin
de la historia.

Terça-feira
Crie uma TPicture. Faça
uma lista de
coisas opostas
em sua casa.
lavador
Secador
Colher Garfo

Terça-feira
Usar galletas o
dulces para
escribir palabras
de cosas que
encuentres en tu
casa.

Quarta-feira
Encontre comida
em casa, como
bolachas ou
garrafas de
água. Escreva
uma história de
problema
matemático. Omar

Quinta-feira

Vai lá para fora.
Desenhe o que
vê, ouça, pense,
toque e cheire.

Sexta-feira
Escolha 2 animais.
Desenhe-as e
rotule as partes
do seu corpo.
Criar uma tabela
para compará-lo.

tem 36 biscoitos.
Neveah comeu
vientitres?

Quarta-feira
Sal a caminar en
tu vecindad. Usa
palos, hojas y
piedras para
hacer palabras
para que vean
tus vecinos.

Quinta-feira

Think of someone
you would like to
interview. Write
them a letter with
your questions.

Sexta-feira
Usa la comida
que tienes en
casa para crear
un menu con
precios. Usalos
para escribir
problemas.
Ejemplo:
Leche = $2.00
Platanos = $3.00
Nieve = $1.00
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ESL em Casa 6-8 Semanas 1-2

Utilize uma folha de caderno para completar as atividades. Faça um por dia.
Segunda-feira

Escolha qualquer
livro, filme ou
programa de TV.
Escrevo um
parafo resumido,
e depois escrevo
e desenho um
final alternativo.

Segunda-feira

Terça-feira
Use coisas que
pode encontrar
em sua casa
para inventar
algo novo.
Desenhe-o e
marque-o.
Escreva como
esta invenção vai
ajudar.
Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Crie um código
de encriptação
e, em seguida,
escreva uma
mensagem a um
membro da
família. Veja se
conseguem
decloná-lo.
Exemplo:

Encontre coisas
em casa que
comecem com
as letras do
alfabeto. Dar 4
exemplos de
cada
Exemplo:
A: anel, água...
B: lixo, barco.
C:
D:

Escolha algo em
casa para usar
como uma
ferramenta de
medição, como
uma garrafa de
água ou uma colher.
Meça 10 coisas com
o seu hardware e
faça uma lista.
Exemplo: Minha
cama mede 12
garrafas de água
por 16 garrafas de
água.

Quinta-feira

Sexta-feira

A

B

C

D

E

Z

Y

X

W V

F

G

H

U T

S

Quarta-feira

Encontre 30
Enrolar 3 pedaços
Veja os carros
Crie uma busca
coisas na sua
de papel para
passando pela
Pense em dois
de tesouro
casa. Organize-os
fazer tubos.
sua casa em uma
personagens
saqueada pela
por listas.
Parem-nos e
hora. Conte as
diferentes de
sua família.
Exemplo: coisas
vejam quantas
cores de cada
diferentes livros
Esconda as coisas
que são
coisas podem pôr
carro. Criar
ou filmes. Escreva
em sua casa e
vermelhas, coisas
por cima. Faça
proporções de
uma história sobre
escreva pistas
que são de
uma lista de tudo
cada cor para
como se podem
para outros
plástico, coisas
o que coloca em
determinar a
conhecer.
encontrarem.
que têm iman.
si.
probabilidade.
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ESL em Casa 6-8 Semanas 3-4
Utilize uma folha de caderno para completar as atividades. Faça um por dia.
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Escolha uma
Crie um gráfico T. Encontre comida
página de um
Faça uma lista de em casa, como
livro. Mudo todos coisas que gosta
bolachas ou
os substantivos
de aprender
garrafas de
para as coisas
melhor do que
água. Escreva
que vês entre a
em casa do que
uma história de
tua casa e depois
na escola.
problema
leio a página em
Casa
Escola matemático. Omar
tem 346 biscoitos.
voz alta outra
Neveah comio cemvez.
três. Quantos ainda

Quinta-feira

Sexta-feira

Vai lá fora ver as
nuvens. Desenhe
o que vê.

Escolha dois
animais e
adicione que é o
que comem. Crie
um diagrama
que compare os
seus
ecossistemas.

restam?

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Crie um
espetáculo de
marionetas
sombra com as
mãos e a parede.
Escreva o título,
personagens,
problema,
solução e o fim
da história.

Usar biscoitos ou
doces para fazer
um castilo? Até
que ponto o fez?
Quantas peças
usaste? Faça
uma lista dos
materiais que
usou.

Dar um passeio
no seu bairro e
procurar coisas
que se pareçam
com letras.
Dijumes o que
vês.

Pense em alguém
que gostaria de
entrevistar.
Escreva-lhes uma
carta com pelo
menos três
perguntas.

Use a comida que
tem em casa para
criar um menu com
preços. Use-os para
escrever problemas.
Exemplo:
Leite - $21,00
Platanos - $33,00
Neve - $12,00
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