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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 3º ano ATIVIDADES 

 
28/09 a 02/10 

✓ Componente Curricular:  

 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 4 – PORTRAIT ART  
 
 

Para realizar essa atividade, você deverá 
iniciar revisando o vocabulário da página 35 
sobre sentimentos (feelings), com o objetivo 
de recordar a escrita, a pronúncia e o 
significado. Para isso, pegue seu livro de 
Língua Inglesa, abra na página 35, depois siga 
as orientações em anexo para responder as 
atividades. 
 
Não esqueça de colocar a data nas páginas do 

livro! 

 
 
  
 

Observação: 

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



 

ORIENTAÇÕES PARA RESPONDER AS PÁGINAS 38 À 43. 

PÁGINA 38 

QUESTÃO 9 

Observe as imagens da história em quadrinhos, depois leia o texto. 

 

PÁGINA 39 

QUESTÃO 10 

Você já viu uma obra de arte? Você gostou? Explique. 

Agora, observe a imagem principal à sua esquerda. Depois, marque a imagem que melhor 

reflete a atitude que você tomaria se discordasse da opinião de um colega. 

 

 

QUESTÃO 11 

Leia as frases, depois releia a história em quadrinhos da página 38 para encontrar as crianças 

correspondentes e escreva o número do quadro em que elas aparecem. 

QUESTÃO 12 

Leia o trava-línguas, em seguida, desenhe a boca do pai de acordo com a descrição do trava-

línguas (uma boca fina e saudável). 

 

PÁGINA 40 

QUESTÃO 13 

Observe a imagem. O que ela retrata?  

Agora, leia as frases e marque a opção correta. 

 

PÁGINA 41 

QUESTÃO 14 

Escola 6 pessoas da sua família ou amigos para entrevistar. Pergunte como elas se sentem, 

escrevendo o nome delas e assinalando a resposta na tabela. 

QUESTÃO 15 

Leia o diálogo entre as crianças. 

 

PÁGINA 42 – REVISÃO DAS UNIDADES 3 E 4 

QUESTÃO 1 



 

Observe as imagens, depois escolha a palavra que melhor completa cada sentença. 

QUESTÃO 2 

Leia a descrição abaixo, depois enumere as imagens no seu livro. 

1 – Alex is happy. 

2 – Jan is sick. 

3 – Sid is scared. 

4 – Tory is sad. 

 

PÁGINA 43 

QUESTÃO 3 

Observe as imagens, depois escreva em qual cômodo cada pessoa está. 

 

QUESTÃO 4 

Observe as imagens da atividade 3 novamente e escreva se estão corretos ou não, usando YES 

ou NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


