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ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA I 
alunos de 6 a 8 anos 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
INGLÊS 

ESCOLA SEM MUROS 
em casa também se aprende 
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ATIVIDADE DO DIA: 

05 - Animais de estimação 
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EDUCADOR: Mariana de Oliveira Lopes 
 
UNIDADES ESCOLARES:  
EMEF Vereador Pedro Grandchamp - FONTE II;   
UEI Hildebrando Rocha - INTEGRAL HILDEBRANDO;  
UEI Professora Thereza Villarta Gonçalves - INTEGRAL TRÊS MARIAS 
 
SUPERVISORA PEDAGÓGICA: Giovana Kikuta Kobata 

Esta atividade foi preparada pela educadora, com apoio, 
orientação e revisão da equipe de Coordenação do 
Programa de Ensino Integral. 
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ATIVIDADE DO DIA: 
Animais de estimação 

Nesta atividade, utilizando o vídeo “I have a pet”, revisaremos os animais 
que conhecemos até agora.  
 
Também faremos uma introdução ao uso do “simple present” (presente 
simples) utilizando o verbo “to be” (ser / estar), um dos mais utilizados na 
língua inglesa. 
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I have a pet - Super Simple Songs 

E aí, galerinha? Como vocês estão? 
 
Hoje, voltaremos a falar dos 
animais de estimação, mas com 
uma música! 
 
Vamos relembrar o conteúdo da 
semana passada? 

Clique aqui para acessar o vídeo! 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0  

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
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Do you have a pet? 
 
Yes, I have a dog 
I have a pet, he is a dog 
And he says, 
"Woof, woof, woof, woof, woof 
Woof, woof" 

Dú iú rév a pét? 
 
Iés, ai rév a dóg 
Ai rév a pét, rí is a dóg 
Ênd rí sês, 
"Woof, woof, woof, woof, woof 
Woof, woof" 

Você tem um animal de estimação? 
 
Sim, eu tenho um cachorro 
Eu tenho um animal de estimação, ele é 
um cachorro 
E ele diz, 
“au, au, au , au, au au, au" 
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I have a cat 
 
I have a pet, she is a cat 
And she says, 
"Meow, meow, meow, meow, 
meow 
Meow, meow" 

Ai rév a két 
 
Ai rév a pét, xí is a két 
Ênd xí sês, 
"Meow, meow, meow, meow, 
meow 
Meow, meow" 

Eu tenho um gato 
 
Eu tenho um animal de 
estimação, ela é uma gata,  
E ela diz, 
“Miau, miau, miau, miau, 
miau, miau, miau" 
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I have a mouse 
 
I have a pet, he is a mouse 
And he says,  
"Squeak, squeak, squeak, 
squeak, squeak 
Squeak, squeak" 

Ai rév a maus 
 
Ai rév a pét, rí is a maus 
Ênd rí sês,   
"Squeak, squeak, squeak, 
squeak, squeak 
Squeak, squeak" 

Eu tenho um rato 
 
Eu tenho um animal de 
estimação, ele é um rato 
E ele diz,  
“Psi, psi, psi, psi, psi 
Psi, psi" 
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          Woof, woof                                 Meow, meow                           Squeak, squeak         



10 

I have a bird 
 
I have a pet, he is a bird 
And he says, 
"Tweet, tweet, tweet, tweet, 
tweet 
Tweet, tweet" 

Eu tenho um pássaro 
 
Eu tenho um animal de 
estimação, ele é um pássaro 
E ele diz, 
“Piu, piu, piu, piu, piu 
Piu, piu” 

Ai rév a bêrd 
 
Ai rév a pét, rí is a bêrd  
Ênd rí sês, 
"Tweet, tweet, tweet, tweet, 
tweet 
Tweet, tweet" 
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I have a fish 
 
I have a pet, she is a fish 
And she says,  
"Glub, glub, glub, glub, 
glub 
Glub, glub" 

Eu tenho um peixe 
 
Eu tenho um animal de 
estimação, ela é um peixe 
E ela diz,  
"Glub, glub, glub, glub, 
glub 
Glub, glub" 

Ai rév a fíxi 
 
Ai rév a pét, xí is a fíxi 
Ênd xí sês,  
"Glub, glub, glub, glub, glub 
Glub, glub" 
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I have a lion 
A lion! 
 
I have a pet, he is a lion 
And he says,  
"Roar, roar, roar, roar, roar 
Roar, roar" 

Ai rév a láion 
A láion! 
 
Ai rév a pét, rí is a láion 
Ênd rí sês,   
"Roar, roar, roar, roar, roar 
Roar, roar" 

Eu tenho um leão 
Um leão! 
 
Eu tenho um animal de 
estimação, ele é um leão 
E ele diz,  
“Grraurr, grraurr, grraurr, 
grraurr, grraurr,  
Grraurr, grraurr” 
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  Tweet, tweet                            Glub, glub                                       Roar! 
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Gostou da música? 

Porém, um dos animais que 
vimos, não pode ser um “pet”! 
Tenho certeza que você já sabe 
qual é! 
 
Que tal desenhá-lo no lugar onde 
costuma habitar? 
 
Mãos à obra com muito capricho! 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa,  

com apoio e participação da 

família por meio da  

página Escola Sem Muros. 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

