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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 2º ano ATIVIDADES 

 
14 a 16/10 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO:  UNIT 4 – THE PEOPLE IN MY SCHOOL 
 

Nessa aula, você iniciará o estudo da unidade 
4 sobre nomes de profissionais da escola. 
Oportunidade em que aprenderá como se 
escreve e fala esse vocabulário em inglês.  
 
Em seguida, fixe seu conhecimento por meio 
da resolução de exercícios para colocar seu 
conhecimento em prática. 
 
Segue, em anexo, as orientações para 
responder as atividades do livro, páginas 34 a 
37, durante o encontro online. E, também, 
para responder a tarefa de casa. 
 
Não esqueça de datar as páginas nas 
atividades do livro! 
 
 
 
 
  
 

Observação: 

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

 

 



 

ORIENTAÇÕES PARA RESPONDER AS PÁGINAS 34 A 37, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

PÁGINA 34 

Observe a cena de abertura e responda oralmente: 

Quem são as pessoas? 

O que elas estão fazendo? 

Você já reparou na quantidade de pessoas que trabalham na sua escola? 

Você costuma conversar e cumprimentar as pessoas da sua escola? 

 

PÁGINA 35 

QUESTÃO 1 

Observe as imagens da questão 1, depois lei a escrita do nome dos profissionais da escola. 

QUESTÃO 2 

Observe as imagens dos ambientes da escola, depois escreva o nome do profissional que desempenha 

suas atividades em cada um. 

QUESTÃO 3 

Leia a transcrição abaixo, depois enumere as imagens da questão 1, de acordo com a ordem 

mencionada. 

TRANSCRIÇÃO 

1 – LIBRARIAN 

2 – SECRETARY 

3 – COOK 

4 – TEACHER 

5 – CLEANER 

6 – PRINCIPAL 

7 - STUDENT

 

PÁGINA 36 

QUESTÃO 4 

Observe as imagens, leia o vocabulário e a transcrição abaixo, depois pinte os olhos e cabelos das 

crianças. 

TRANSCRIÇÃO 

1 – BLOND HAIR AND GREEN EYES. 
2 – BLACK HAIR AND BROWN EYES. 
3 – BROWN HAIR AND BLUE EYES. 
4 – RED HAIR AND GREEN EYES. 
 



 

QUESTÃO 5 

Complete a imagem fazendo seu autorretrato, desenhando e colorindo os olhos e os cabelos. Em 

seguida, complete a frase. 

Resposta pessoal 

 

PÁGINA 37 

QUESTÃO 6 

Observe as imagens, depois leia o diálogo entre as crianças. 

QUESTÃO 7 

Observe as imagens, depois complete as frases escrevendo a cor dos cabelos e dos olhos das crianças 

representadas. 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK), PÁGINA 35. 

Leia os nomes dos profissionais que trabalham na escola - questão 1, página 35. Em seguida, copie esse 

vocabulário em seu caderno. 


