Year 4
English
1.º ENVIO MATERIAIS
Teachers Mail profanabelanobre@gmail.com
Dear students and parents,
For now, we must work online.
Try to subscribe Escola Virtual – it’s free –
online. You’ll have access to the book “Let’s
Rock” and other school material.
Please stay home and safe.

Caros alunos e encarregados de educação,
Por agora, temos de trabalhar online.
Tentem inscrever-se na Escola Virtual –
agora é gratuito. Terão acesso ao manual
“Rocky” e a outros materiais.
Por favor, fiquem em casa a mantenham-se
em segurança.

0- MENSAGEM DE ABERTURA.
Use the link to open Voki. Click the play button to hear the welcome message (it will not
last for long, just for a few days).
Clica no link e, depois de abrires o Voki, clica no Play para ouvires a mensagem (ela não
durará para sempre, vai expirar quando a professora enviar outras).
http://tinyurl.com/wlnocpl

Year 4

1- School Book “Let’s Rock”, pages 61 to 75. Answer all the exercises you understand.
Manual do aluno, páginas 61 até 75. Responde a todos os exercícios que consigas fazer
sozinho.
2- Use a sheet of paper and make a drawing. On the left, draw your favourite food and drink.
On the right, draw the food and drink you don’t like. Write down their names. You can take
a picture of it and send it to the teacher until 27th March. Use the mail account above.
Remember to write your name and class.
Numa folha de papel, desenha, do lado esquerdo a comida e bebida que preferes e do lado
direito aquela de que não gostas. Escreve os seus nomes.
Se quiseres, podes tirar uma foto e enviar o trabalho até 27 de março para o mail da
professora.

Lembra-te de que deves informar sempre sobre o teu nome, turma.
3- You can also go to the end of the book, colour and detach the cards about food and play
with them.
Também pode ir ao final do livro, colorir e destacar os cartões sobre os alimentos.

Year 3
1- School Book “Let’s Rock”, pages 62 to 75. Answer all the exercises you understand.
Manual do aluno, páginas 62 até 75. Responde a todos os exercícios que consigas fazer
sozinho.
2- Use a sheet of paper and make a drawing. On the left, draw your favourite animals. On
the right, draw the animal you don’t like. Write down their names. You can take a
picture of it and send it to the teacher until 27th March. Use the mail account above.
Remember to write your name and class.
Numa folha de papel, desenha, do lado esquerdo os animais que preferes e do lado direito
aqueles de que não gostas. Escreve os seus nomes.
Se quiseres, podes tirar uma foto e enviar o trabalho até 27 de março para o mail da
professora.
Lembra-te de que deves informar sempre sobre o teu nome, turma.
3- You can also go to the end of the book, colour and detach Rocky’s mask, in case you
haven’t done yet.
Também pode ir ao final do livro, colorir e destacar a máscara do Rocky, se ainda não o
fizeste.

A Professora

Anabela Nobre

