
2ª Série Lição:   
    A adaptação dos animais: Migração – Parte 1  

Reference to English Interconnections Lesson 
Animal Adaptations: Hibernate & Migrate Pg. 36 

Science Standard(s): Standard 4.2 Life Science 

Objetivo(s) do Conteúdo Curricular: Objetivo(s) linguístico(s): 

Os alunos demonstrarão que entenderam que a migração ocorre 
devido à mudança de estação usando três exemplos através de 
dramatização.  
 
Eu posso mostrar três exemplos de migração atuando com a 
classe.   

Os alunos irão ler e fazer desenhos de três frases em um livrinho 
descrevendo os animais que migram.      
 
Eu posso ler e desenhar em um livrinho três frases descrevendo 
os animais que migram.    
 

Perguntas essenciais:  
Como um local afeta os seres vivos? 
 
 

Vocabulário Acadêmico Para o Mural de Palavras: 
Falar: migrar 
Ler: migrar 
Escrever: 
Estrutura da frase: 
Eu gosto de ____________. 
Ele(a) gosta de _________. 
Alguns/Algumas _______ (animais) migram para regiões mais 
quentes.  

Materiais: 
- Livro “Animais no Inverno”   
- giz de cera 
- cola  
- Cartão com “Eu gosto de _______” de um lado e “Ele gosta de 
______. Ela gosta de ________.” para ‘Pense, Dupla, 
Compartilhe’ 
 

Língua e mural de palavras: 
inverno, animais, neve, voar, mais quente, pássaros, borboletas, 
baleias  
verão, água, nadar, norte, sul    

Lição: A adaptação dos animais: Migração – Parte 1 Duração: 45minutos 

 
Abertura: (5 minutos) 
• Coloque várias figuras de inverno e atividades de inverno pela sala de aula. Aponte para a figura da atividade que você mais gosta. 
• Coloque um cartão com “Norte” e outro com “Sul” nas paredes da sala e use- os como referência durante toda a lição. 
• Peça a classe para fazer Pense, Dupla, Compartilhe para a pergunta: 
P: “O que você gosta de fazer no inverno? Esteja preparado para me contar o que o seu colega disse.”  

 Mostre um cartaz para ajuda-los, a saber, o que dizer “Eu gosto de _________” 
A: “Eu gosto de fazer boneco de neve” ou “Eu gosto de andar de trenó”. “Eu gosto de tomar chocolate quente.”   

 Peça a 2-3 alunos para compartilharem o que os seus colegas gostam de fazer. Vire o cartaz do outro lado “Ele/ela gosta de 
______” para ajudá-los a responder.  

A: “Ela gosta de fazer boneco de neve.” ou “Ele gosta de andar de skate.”   
P: “Por que nós fazemos bonecos de neve somente no inverno? Por que nós não brincamos na neve no verão?” 
A: “Não há neve no verão.”  
 
 
Introdução ao Novo Material (Aula Expositiva): (10 minutos) 

 Mostre figuras de pessoas fazendo atividades diferentes no inverno e no verão.   
P: “As pessoas mudam seu comportamento no inverno por causa do clima mais frio. Nós nos vestimos de forma diferente e 
fazemos atividades diferentes.”  

 Mostre uma gravura de animais no inverno e no verão.   
P: “Os animais também mudam seu comportamento no inverno para ajudá-los a sobreviver. Hoje vamos falar a respeito de uma 
das maneiras que eles fazem isso.” 

 Mostre uma gravura de alguns pássaros, borboletas e baleias migrando no inverno com um cartão que diz: “migrar” 
P: “Coloquem as mãos na cabeça se alguns de vocês têm avós que gostam de ir para St. George (ou algum outro lugar quente) no 
inverno porque lá é mais quente.”   
P: “Alguns animais também gostam de se mudar para um lugar mais quente no inverno. Isto é chamado ‘migrar’.”  
P: “Alguns animais migram no inverno. Eles migram para regiões mais quentes. Eles migram ou deixam suas casas e não retornam 
até a primavera.”  
P: “Por que os animais migram? Pensem nisso, e levantem a mão.”  
A: levantarão a mão e responderão “para se aquecer” ou “encontrar comida”.   



 
 

 Escreva no quadro as respostas conforme os alunos vão falando, ajude-os se for preciso.  
o Encontrar comida ou água.  
o Ficar aquecido. 

 Mostre a gravura de pássaros migrando.   
P: “Esses são pássaros. Alguns pássaros migram para regiões mais quentes. Digam para seu colega, usando a estrutura da frase, o 
que os pássaros fazem no inverno.”  
A: “Alguns pássaros migram para regiões mais quentes.”  

 Chame a atenção dos alunos (ex: Todos comigo no 3,2,1. Olhem para mim!) 

 Mostre uma gravura de uma borboleta migrando.   
P: “Essas são borboletas. Elas são borboletas monarcas. Elas migram. Migram para regiões mais quentes. Quando eu contar até 3, 
sussurre para seu colega usando a estrutura da frase, o que algumas borboletas fazem no inverno. 1,2,3.”  
A: “Algumas borboletas migram para regiões mais quentes.”  

 Chame a atenção dos alunos. Mostre a gravura de baleias migrando.  
P: “Essas são baleias. Algumas baleias também migram. Elas nadam para onde a água está mais quente. Elas migram para 
encontrar comida. Digam para seu colega o que algumas baleias fazem no inverno.”  
A: “Algumas baleias migram para onde está mais quente.”  

 Chame a atenção dos alunos.  
 
 
Prática Mediada: (15 minutos) 
P: “Agora nós vamos atuar como pássaros, baleias e migrar. Levantem-se. Quando eu disser “Migrar” vocês irão voar pela sala. 
Quando eu disser ‘Parem’ eu quero que vocês encontrem um colega enquanto eu conto até 3. Quando eu disser ‘Conte ao seu 
colega’, use a estrutura da frase para contar a eles o que estamos fazendo. Deixe-me demonstrar para vocês.”   
 
Ciclo de modelo de aprendizagem: 
 Professor:  

 Mostre com a ajuda de um aluno como voar pela sala, parando e dizendo a frase “Alguns pássaros migram para lugares mais 
quentes.”  
 

Alunos:  

 Peça a dois alunos para demonstrarem a atividade enquanto o professor diz “Migrar” ,“Parem” e “Conte para o seu colega”  
 
Todos os alunos:  
P: “Migrar. Vamos para o lado norte da sala de aula. Vamos todos migrar para o sul durante o inverno.”  

 Todos batem as “asas” e voam para o sul durante o inverno. Continue usando a palavra migrar nas frases enquanto estiver 
voando.   

P: “Eu vejo muitos pássaros migrando. Eu vejo passarinhos migrando. Eu vejo pássaros grandes migrando.” 
P: “Parem. 1, 2, 3.”  
A: Os alunos param de migrar e tentam encontrar um colega antes do professor terminar de contar até 3.   
P: “Conte para o seu colega.”  
A: “Alguns pássaros migram para regiões mais quentes.”  

 Chame a atenção dos alunos  
 

Todos os alunos:   
P “Migrar. Agora nós somos borboletas. As borboletas migram para o sul onde há regiões mais quentes.”  

 Todos batem as suas “asas” e voam para o sul durante o inverno.  Continue usando a palavra migrar. 
P: “Eu vejo muitas borboletas migrando. Eu vejo borboletas amarelas migrando. Eu vejo borboletas laranja migrando. Eu vejo 
borboletas marrom migrando.”  
P: “Parem. 1, 2, 3.”  
A: Os alunos param de migrar e tentam encontrar um colega antes do professor terminar de contar até 3.   
P: “Conte para o seu colega quem está migrando.”   
A: “Algumas borboletas migram para regiões mais quentes.”  

 Chame a atenção dos alunos  
 
 
 



 
Todos os alunos:  
P: “Migrar. Agora nós somos baleias. As baleias nadam no oceano. As baleias migram para lugares mais quentes.”  

 Todos nadam como uma baleia. Continue usando a palavra migrar enquanto estiver nadando.  
P: “Eu vejo muitas baleias migrando. Eu vejo baleias azuis migrando. Eu vejo baleias grandes migrando.”  
P: “Parem. 1, 2, 3.”  
A: Os alunos param de migrar e tentam encontrar um colega antes do professor terminar de contar até 3.   
P: “Conte para o seu colega quem está migrando.”   
A: “Algumas baleias migram para regiões mais quentes.”  

 Chame a atenção dos alunos. Avaliação informal.    
P: “Agora eu vou fazer um pequeno teste para ver se vocês conseguem me mostrar quem está migrando.”  
P: “Me mostrem algumas borboletas migrando para regiões mais quentes.”  
A: Atuam como borboletas migrando.  
P: “Parem. Agora me mostrem algumas baleias migrando para um lugar mais quente.” 
A: Atuam como baleias migrando.  
P: “Parem. Agora me mostrem alguns pássaros migrando para uma região mais quente.”  
A: Atuam como pássaros migrando.  

 Chame a atenção dos alunos  
P: “Nós vamos fazer um livrinho sobre migração chamado ‘Animais no inverno’.” 

 Demonstre para a classe como ler a frase, identifique os animais e desenhe a gravura de animal migrando.   

 Caminhe pela sala de aula perguntando aos alunos sobre o trabalho. 
P: “Vocês terão 7 minutos para desenhar três figuras. Certifique-se que o seu nome esteja na página. Podem começar.”  

 Marque 7 minutos para eles desenharem.  
 
 
Prática individual (10 minutos) 

 Chame a atenção dos alunos  

 Faça a brincadeira DENTRO/FORA DO CIRCULO para que os alunos possam ler seus livrinhos sobre migração para seu colega. 
(Para fazer a brincadeira DENTRO/FORA DO CIRCULO você pedirá aos alunos que façam dois círculos, um dentro do outro. Os 
alunos nos dois círculos devem ficar um de frente um para o outro. Os alunos do círculo de fora falarão com os alunos do círculo 
de dentro.)  

 Use o ciclo de modelo de aprendizagem para mostrar aos alunos como ler seus livrinhos “Animais no inverno” com o seu colega. 
 
Ciclo de modelo de aprendizagem: 
Professor:  
P: “Eu preciso de um ajudante. Vamos fazer de conta que estamos no nosso círculo e você e meu par. Você lê seu livro para mim e 
eu vou escrever as minhas iniciais atrás para mostrar que você leu.” 
A: O aluno lê o livro para o professor.     

 O professor coloca as inicias na página para o aluno.  
 

Dois alunos:  
P: “Agora eu preciso de dois ajudantes para nos mostrar como fazer a atividade. Vamos fazer de conta que eles dois formam uma 
dupla enquanto estivermos nos círculos. Cada um vai ler o livro para o colega e colocar as suas inicias atrás da folha.”   
A: Dois alunos se revezam para ler e colocar as inicias no livro do colega.  
 
Todos os alunos:    
P: “Hora de formarmos os nossos círculos.”   

 Divida a classe em dois grupos. Faça com que cada grupo forme um círculo. Peça agora para um círculo virar para fora. Peça 
para o outro círculo caminhar até o primeiro círculo e sentar de frente dos outros alunos. Assim formando dois círculos. Um fica 
dentro com os alunos olhando para fora. No outro círculo os alunos estarão olhando para dentro. Ajude qualquer um que não 
esteja encontrando seu colega ou se tiver um número impar de alunos. 

P: “Comecem a ler para seu colega.”  
A: Os alunos leem para seus colegas.  
P: “Parem, coloquem suas inicias na folha de seu colega. Agora o círculo de dentro irá migrar e vamos mudar um aluno para a 
direita.” (Ajude os alunos que talvez não estejam entendendo como mudar. Relembre os alunos do circulo de fora que eles devem 
permanecer onde estão.)  
P: “Vocês tem um novo colega agora. Comecem a ler para o seu novo colega e coloquem as suas inicias na folha do colega.” 
 



 

 Os alunos devem continuar lendo e “migrando” no círculo até acabar o tempo.  

 Caminhe pela sala para observar como os alunos estão lendo para o colega. Relembre-os de colocar as iniciais no livro do 
colega.   

 
 
Conclusão: (5 minutos) 

 Reúna todos os alunos.  

 Faça com que os alunos demonstrem como fazer a migração das baleias, dos pássaros e das borboletas.  
P: “Me mostrem as baleias migrando.”  
A: irão demonstrar a migração das baleias.  
P: "Me mostrem os pássaros migrando.”  
A: irão demonstrar a migração dos pássaros.  
P: “Me mostrem as borboletas migrando.”  
A: irão demonstrar a migração das borboletas.  
P: “Ótimo trabalho! Todos vocês sabem como as baleias, os pássaros e as borboletas migram. Vou recolher todos os seus livrinhos 
e criar um livro da classe que vocês poderão ler sempre que quiserem.”  
 

Avaliação:  

  Livrinho: folha “Animais no inverno: Migração 

Ideias Adicionais:   

 

 
  



 
Animais no inverno: Migração 

Nome___________________ 
 

Alguns pássaros migram para regiões mais quentes.   

Algumas borboletas migram para regiões mais quentes.   

Algumas baleias migram para regiões mais quentes.   

 
 
 

 


