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What is a weekend?  
1. Tick  the correct pair of days. 

(   ) 
 

(   ) 

IT’S FREE TIME! 

Em geral, muitas pessoas não trabalham e não estudam nos finais de 
semana – weekend 

DAYS OF THE WEEK 

Think about it:  
O fim de semana é realmente um período de folga para todas as 

crianças na nossa cidade?  

(   ) 
 

(   ) 

[   ] playing video games [   ] cycling [   ] playing chess 

 [   ] playing soccer [   ] going to the movies  [   ] listening to music 
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2. Tick    your favorite free time activities. 
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Do you like playing 
online games, Carlos? 

No, I don’t. 

Really?   
I love playing Roblox.   

It’s awesome!      

4. Read and roleplay.  

So what is your favorite  
free time activity?  

I love watching TV 
with my mom and my sister. 
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3. Draw (or paste an image of) another free time activity you like. 
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These are some lines of the video. 

5.  What about you? Ask your  family. Observe the example.     

Yes, I do.   
No, I don’t.   

Do you like watching TV? 

Do you like __________? 

Yes, I do.   
No, I don’t.   

Affirmative Negative 

going to the beach 
playing soccer 
chatting with friends 
playing video games 
reading books 

Em tempos de pandemia, devemos manter a distância social e, portanto, ainda não podemos 
voltar a realizar algumas dessas atividades.  
 

WE NEED TO KEEP SOCIAL DISTANCING.  
But what is SOCIAL DISTANCING?  

Click the image or use the QR Code and watch this video.  

FIST BUMPING 

HIGH FIVE 

HUGGING 

“Social distancing means staying away from others. Ideally you’re going 

to stay one meter away from everyone. Remember, I understand it’s 

annoying (...) 

Social distancing will help slow down the spread of the virus.” 

O que essas figuras representam?   
O que a menina sugere como substituição 
a esses tipos de cumprimentos? 

Glossary 
Staying away – manter distância; Others- outros; 
One meter away- um metro de distância;  
Understad- entendo; Annoying- chato; Slow down 
the spread- evitar a propagação; News- notícias. 

Você tem mantido a distância social 
recomendada? E seus familiares?  
Saara Chaudry gravou um vídeo para o 
canal CBC Kids News. O que você pode  
fazer para conscientizar as pessoas sobre a importância de se evitar a propagação do vírus? Estas são 
algumas sugestões, mas você pode criar a sua alternativa: 
 enviar mensagens de áudio para amigos e familiares; gravar vídeos; criar cartazes e colocar no 
comércio ou em outros locais da sua comunidade etc. 

Encaminhe as atividades realizadas para evitar a propagação do vírus. Compartilhe pelo e-mail 
materialcarioca@rioeduca.net mas não esqueça de colocar: nome, escola e ano de escolaridade. 
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