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ATIVIDADE DO DIA:

10 - Materiais escolares



ATIVIDADE DO DIA:
Materiais escolares

Nesta atividade, serão apresentadas alguns materiais escolares como

vocabulários novos, de modo que os alunos identifiquem em texto as novas

palavras.

Habilidade desenvolvida: (EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.



Fonte: https://www.wizard.com.br/idiomas/volta-as-aulas-os-nomes-dos-materiais-escolares-

em-ingles/

A quarentena logo acabará e, mais cedo ou mais tarde, você vai

precisar arrumar os school supplies, ou seja, os materiais

escolares, para voltar à rotina.

O vocabulário é essencial para um bom desenvolvimento em

qualquer língua estrangeira e é tão importante quanto as regras

gramaticais. Como os materiais escolares fazem parte do dia de

muitas pessoas, vamos conhecer uma lista completa para

treinar e se divertir arrumando a mochila para voltar às aulas.

https://www.wizard.com.br/idiomas/volta-as-aulas-os-nomes-dos-materiais-escolares-em-ingles/


Sempre gostei de papelarias. Lembro de mim pequeno, começo de ano, época

de comprar material escolar, entrando nas lojas e olhando aquilo tudo.

A parte dos notebooks com suas capas coloridas. O setor dos blocos e fichas

avulsas de papel. A prateleira das agendas e pastas. As estantes com envelopes,

glues, scissors, barbantes, estiletes, rulers, erasers, etiquetas, fitas adesivas,

clips, tachinhas, elásticos e grampeadores.

Sempre gostei também daquele cheirinho gostoso, mistura de papel novo, tinta,

glue e grafite.

Meu material escolar
Ricardo Azevedo



Lembro de ficar com o nariz enfiado no vidro do balcão, admirando os vários

pencil e lapiseiras, as esferográficas, os pencil case de lápis de cor, os crayons,

as tintas e pincéis, os compassos, as canetas hidrocor e as diversas e sempre

elegantes canetas-tinteiro.

Depois, quando comecei a escrever e desenhar livros, esse amor cresceu ainda

mais.

Passei a frequentar as lojas especializadas em material de desenho com seus

papéis maravilhosos, com ou sem textura, de diferentes cores e espessuras, às

vezes feitos de algodão puro; suas aquarelas de tubo ou pastilha; seus pincéis de

pêlo de marta; seus mil lápis de cor especiais; os guaches; os óleos; as telas; as

tintas nanquim; as canetas e penas para desenhar com nanquim; os papéis

vegetal e manteiga; os pastéis secos e oleosos; carvões; godês; fitas crepe,

fixadores, esquadros, discos de proporção, curvas francesas, bolômetros, réguas

paralelas, escovas, potes e potinhos, pranchetas, luminárias, manequins e tudo o

mais.



Fonte: http://www.ricardoazevedo.com.br/livro/meu-material-escolar/

Foi, com certeza, do amor por esse universo

riquíssimo de materiais e instrumentos que saíram

as ideias para escrever e desenhar este livro.

P.S.: Para fazer os desenhos do livro, usei papel

Fabriano, lapiseira com grafite, aquarela, guache

e lápis de cor, sem falar da página 32, onde fiz

uma colagem, e ainda do papel sulfite para os

rascunhos, da borracha, do disco de proporção,

do estilete, das réguas e da fita crepe.

http://www.ricardoazevedo.com.br/livro/meu-material-escolar/


Nomes dos materiais escolares em inglês

Blackboard (bléquiboárdi)
Lousa 

Backpack (békpék)
Mochila 

Book (búk)
Livro

Fonte: https://www.lingokids.com/pt-BR/ingles-para-criancas/materiais-escolares-em-ingles

https://www.lingokids.com/pt-BR/ingles-para-criancas/materiais-escolares-em-ingles


Pencil (pênciu)
Lápis

Crayons (creions)
Giz de cera

Ruler (rúler)
Régua

Scissors (sísôrs)
Tesoura

Whiteboard (uáitbôrd)
Quadro branco

Chair (tchér)
Cadeira



Desk (désk)
Mesa 

Eraser / Rubber (ereizer / rúbêr)
Borracha

Clip (clíp)
Clipe 

Pencil case (pêncil keisi)
Estojo

Glue (glúu)
Cola 

Notebook (nôubúk)
Caderno



Atividade

Você conseguiu compreender a forma que escrevemos e falamos os 

nomes de parte dos materiais escolares em inglês? 

Que tal apresentá-los para sua família 

essa nova forma que você aprendeu?
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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

