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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 2º ano ATIVIDADES 

 
28/09 a 02/10 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO 1: UNIT 3 – IT’S PARTY TIME! 
 
 

Dê início ao estudo da unidade 3 e conheça o 
vocabulário novo. Nesse capítulo você 
aprenderá como se escreve e se fala algumas 
palavrinhas muito utilizadas em festas.  
Para compreender e aprender, utilize seu livro 
didático, o dicionário, observe as palavras e as 
imagens que acompanham cada uma delas. 
Em seguida, fixe seu conhecimento por meio 
da resolução do exercício proposto na página 
27.  
Segue, em anexo, as orientações para 
responder as atividades do livro. 
 
ASSUNTO 2: PARTS OF THE HOUSE 

 
Assista nossa videoaula disponível no Canal 

#SementinhaOnline, no Youtube, revise a escrita e 

a pronúncia do nome das partes da casa. Depois, 

pegue sua atividade sobre esse assunto para 

corrigi-la.  

Segue gabarito para correção. 

Não esqueça de datar as páginas nas 
atividades do livro e de preencher o cabeçalho 
com o nome da escola, a data e seu nome nas 
atividades das folhas avulsas! 
 
 
 
 
  
 

Observação: 

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

 

 



ORIENTAÇÕES PARA RESPONDER AS PÁGINAS 26 E 27 DO LIVRO DIDÁTICO 

PÁGINA 26 

Observe a cena de abertura na página 26, pense e responda falando:  

Quem são as pessoas na cena? 

O que elas estão fazendo?  

Que evento estão comemorando? 

Você já foi ao circo? 

O que achou? Gostou? 

 

PÁGINA 27  

 QUESTÃO 1 

Observe as imagens, depois leia o vocabulário. 

 

QUESTÃO 2 

Encontre na cena de abertura os elementos descritos abaixo e aponte para eles. 

1. A: Happy birthday! How old are you? 

B: Thank you! Now, I’m seven years old. 

2. A: Where’s the cake? 

B: It’s on the table. 

3. A: Where’s the young girl?  

B: She’s under the table. 

4. A: Where’s the present? 

B: It’s in the chest. 

5. A: Where’s the candle? 

B: It’s on the cake. 

 

QUESTÃO 3 – Resposta pessoal 

Observe novamente a cena de abertura e responda falando:  

Você acha que o balão que escapou na cena será capaz de voar acima das nuvens? 

 Em seguida, retire o adesivo do balão da página 131 e cole acima ou abaixo das nuvens ilustradas, de 

acordo com sua resposta. 

 

 



 

 

GABARITO PARA CORREÇÃO DA ATIVIDADE, ENVIADA POR MEIO DA AGENDA ONLINE, SOBRE PARTES DA CASA. 

 

ENGLISH ACTIVITY  

❖ READ THE TEXT, CIRCLE AND WRITE. (Leia o texto, circule os nomes das partes da casa, depois escreva-os nos espaços ao lado) 

 

There is a car in the                                    .     garage 

            The                                                  is yellow. There are two sofas and one television.  living room 

 

The                               is green. There are one table, four chairs and one stove. kitchen 

The                                         is pink. There is a bed. bedroom 

The                                           is white. bathroom 

There is a dog in the                                         . backyard 

 

 

 

 

garage  

living room 

kitchen 

bedroom 

bathroom 

backyard 



 

 

❖ DRAW AND COLOR YOUR FAVORITE PARTE OF THE HOUSE AND WRITE THE NAME. (Desenhe sua parte da casa favorita, 

depois escreva o nome, em inglês) 

Resposta pessoal. Use sua criatividade! 

 

 

 


