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✓ Componente Curricular:  

 

 

✓ Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 4 – PORTRAIT ART  
 
 

Nessa aula, você iniciará o estudo da unidade 
4, que aborda como vocabulário sobre 
“feelings” sentimentos em inglês. Lembrando 
que parte desse vocabulário já foi trabalhado 
em aulas disponibilizadas por meio do canal 
#sementinhaOnline.  Isso significa dizer que 
você enriquecerá ainda mais seu vocabulário, 
pois conhecerá novas palavras. 
Para isso, pegue seu livro de Língua Inglesa, 
abra nas páginas 34 e 35, depois siga as 
orientações em anexo para um melhor 
aprendizado e responder as atividades. 
 
Ao finalizar as atividades do seu livro, pegue 
as tarefas, enviadas por meio da agenda 
online, sobre esse mesmo assunto, e as 
corrija. 
 
Não esqueça de datar as páginas do livro. E, 

também, de preencher o cabeçalho com o 

nome da escola, a data, seu nome e sua série 

nas atividades impressas! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Observação: 

Em todas as atividades realizadas, coloque a data. Isso facilitará as nossas correções. 



 

ORIENTAÇÕES PARA RESPONDER AS PÁGINAS 34 À 37. 

PÁGINA 34 

Observe a cena de abertura e responda: 

O que ela representa? 

Quais são os sentimentos retratados nos quadros? 

O que você sente ao olhar para as obras Você gosta? 

Você já visitou galerias ou museus? 

Tem algum museu que você gostaria de conhecer? 

 

PÁGINA 35 

QUESTÃO 1 

Observe as imagens, leia o vocabulário, depois marque os dois adjetivos que não se referem a 

sentimentos. 

 

QUESTÃO 2 

Enumere as obras de arte da cena de abertura na ordem em que são descritas. 

Descrição: 

1 – He’s hungry; 

2 – She’s happy; 

3 – He’s scared; 

4 – She’s tired; 

5 - She’s sad; 

6 – He’s sick. 

QUESTÃO 3 

Desenhe um autorretrato, de como você está se sentindo, no quadro vazio da cena de abertura, 

depois complete a frase de acordo com seu desenho. 

 

PÁGINA 36 

QUESTÃO 4 

Leia a descrição, depois cole os adesivos da página 141 no espaço correspondente. 

1. I’m sad; 

2. I’m hungry; 

3. I1m tired; 

4. I’m happy; 



 

5. I’m scared; 

6. I’m sick. 

 

QUESTÃO 5 

Relacione os adjetivos aos seus antônimos. 

QUESTÃO 6 

Observe a cena, depois leia os balões de fala. 

PÁGINA 37 

EXPLORE 

Observe as imagens e leia as frases. 

QUESTÃO 7 

Leia as perguntas, observe as imagens e circule a resposta certa. 

QUESTÃO 8 

Leia a descrição, depois leia as perguntas e responda corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GABARITO PARA CORREÇÃO DA ATIVIDADE ENVIADA POR MEIO DA AGENDA ONLINE 

 

ENGLISH ACTIVITY  

❖ LOOK AND WRITE. (Observe as imagens e escreva o nome do sentimento que 

expressa cada face) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


