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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 1º ano ATIVIDADES 

 
28/09 a 02/10 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO 1: UNIT 3 – CUTE PETS: ANIMALS AND 
NUMBERS 
 
Para essa aula, revise o conteúdo abordado na 
página 27 do livro de Língua Inglesa, recorde a 
escrita e a pronúncia do nome de alguns animais 
e, também, dos números. Depois, responda as 
atividades propostas. 
Veja, em anexo, as orientações para responder as 
páginas 30 à 33.  
 
ASSUNTO 2: DAYS OF THE WEEK 
 
Assista nossa videoaula disponível no Canal 

#SementinhaOnline, no Youtube, revise a escrita e 

a pronúncia do nome dos dias da semana. Depois, 

pegue as atividades sobre esses assuntos para 

corrigi-las.  

Não esqueça de preencher o cabeçalho com o 

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

Segue gabarito para correção das atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Observação: 

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

 



ORIENTAÇÕES PARA RESPONDER AS PÁGINAS 30 À 33. 

PÁGINA 30 - QUESTÃO 8 

Observe as imagens da história em quadrinhos, depois leia-a. 

 

PÁGINA 31 

QUESTÃO 9 

Observe as imagens, depois pense e marque aquelas que demonstram atitudes que você tomaria 

para cuidar de animais de estimação. 

 

QUESTÃO 10 

Leia o trava-línguas, depois encontre a saída do labirinto para levar   a iguana ao país em que vive. 

THIS INCREDIBLE IGUANA LIVES IN BRASIL. (ESTA INCRÍVEL IGUANA VIVE NO BRASIL) 

 

QUESTÃO 11 

Convide alguém da sua família para se divertir com você!  

Destaque a cena e as fichas da página 111, coloque-as com a face para baixo e embaralhe-as. Em 

seguida, deverão sortear uma ficha por vez, perguntar e responder sobre a quantidade de animais 

daquela espécie que aparece na cena. 

Exemplo: How many dogs? six. 

 

PÁGINA 32 - QUESTÃO 12 

Observe as imagens, depois cole os adesivos da página 125 para completar a cena com a 

quantidade mencionada de cada animal. Finalize com a leitura da letra da canção. 

 

PÁGINA 33 

QUESTÃO 13 

Observe as imagens e ligue os animais adultos aos seus filhotes. 

Depois, conte quantos há de cada espécie e escreva a quantidade no espaço indicado. 

QUESTÃO 14 

Desenhe em uma folha avulsa ou no caderno de desenho todos os animais que você aprendeu 

nessa unidade e escreva o nome em inglês.



 

GABARITO PARA CORREÇÃO DA ATIVIDADE, ENVIADA POR MEIO DA AGENDA ONLINE, SOBRE DIAS DA SEMANA. 

 

ENGLISH ACTIVITY  

❖ READ, WRITE AND COLOR. (Leia os nomes dos dias da semana, depois escreva-os nos vagões do trem. Finalize com um 

bonito colorido no desenho) 
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