
If you feel that any video, story, activity does not work for your class, feel free to do what you think is 
best, no one knows your students better than you! In Vivadí, we want the teachers to have the freedom 

to choose what they think is best for their students. The content in the cycles are options, but you do 
not have to do them if you feel that the students don’t engage with them. If you do change the content, 

make sure it is an activity that follows the specific objectives of that cycle.

The Class Plan is not a step by step guide to how to do your class. The ideal is that you do one piece of 
each element in your class. However, we understand that not all teachers are able to do it everyday, so 

you can prioritize. This means that you do not have to do everything in one class. For example, if you 
realize that you are running out of time to do everything (storytelling, activity, move your hips, harmony), 

change it up. Maybe one day you do not do the activity and instead do harmony. 

You must not do every single option of each stage every class. For example, when we offer 3 to 4 
options of stories, you choose one per class. In the next class you can read the same story or a different 
one. You will repeat more than once the same story because repetition is a fundamental pillar of Vivadi 

English. You know best when and where to repeat the story. 

In some cycles (and depending on your group) you will have activities inspired by the narrative (it will 
be clearly stated when you get to that point). This means that the activity you choose to do with your 

students must be one of the activities inspired by the story you read in Storytelling.
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How To Follow a Class Plan

Welcome teacher! 

Before beginning the cycle, we have some guidelines for how to follow a class plan. 



Se você achar que algum vídeo, história, atividade não corresponde a sua sala, sinta-se à vontade para 
fazer o que achar melhor. Ninguém conhece seus alunos melhor do que você! No Vivadí, nós queremos 
que os professores tenham a liberdade de escolher o que eles acham que é melhor para seus alunos. 

O conteúdo nos ciclos são opções, mas você não precisa implementá-las se achar que seus alunos 
não se envolveram. Caso opte por alterar o conteúdo, certifique- se de que é uma atividade que 

compreende os objetivos específicos daquele ciclo.

O “Class Plan” não é um guia “passo a passo” de como fazer sua aula. O ideal é que você implemente 
um elemento de cada passo na sua aula. No entanto, compreendemos que nem todos os professores 

podem fazer isso todos os dias, então você pode priorizar. Isso significa que você não precisa fazer 
tudo em apenas uma aula. Por exemplo, caso a aula esteja muito corrida para implementar todos os 

elementos (storytelling, activity, move your hips, harmony), varie! Talvez um dia você não implemente a 
atividade, mas sim o “Harmony” no lugar.

Você não precisa implementar cada uma das opções de cada momento em todas as aulas. Por 
exemplo, oferecemos 3 ou 4 opções de histórias, você escolhe uma por aula. Na próxima aula, você 

pode escolher uma história diferente. Você repetirá mais de uma vez a mesma história, pois a repetição 
é um pilar fundamental do Vivadí Inglês. Você sabe quando e como repetir a história. 

Em alguns ciclos (e dependendo de seus grupos) você encontrará atividades inspiradas na narrativa 
(estará exposto quando isso ocorrer). Isso significa que a atividade que escolher fazer com os alunos 

deverá ser aquela inspirada na história lida no dia.
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Como Seguir um Class Plan 

Welcome teacher! 

Antes de iniciar o ciclo, temos algumas instruções sobre como seguir um “class plan”. 


