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✓ Componente 

Curricular:  

 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 4 – MOVE YOUR BODY 
 
 

Abra seu livro na página 38 para dar continuidade 

ao estudo da unidade 4 sobre partes do corpo e 

recordar a escrita, a pronúncia e o significado do 

vocabulário. 

Em seguida, como forma de fixar seu 

conhecimento, responda os exercícios 

propostos.  

Segue, em anexo, as orientações para 

responder as atividades do livro, páginas 38 à 

41, durante o encontro online. E, também, 

para responder a tarefa de casa, páginas 42 e 

43, onde você fará uma revisão das unidades 

3 e 4. 

Não esqueça de escrever 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 41, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

PÁGINA 38  

QUESTÃO 8 

Observe a história em quadrinhos, depois faça a leitura e interpretação. Agora, pense e responda 

oralmente as questões a seguir:  

Quais foram as partes do corpo mencionadas na história em quadrinhos? 

Quais forma os nomes das crianças da turminha mencionados? 

Onde as crianças estão? 

 

PÁGINA 39 

QUESTÃO 9 

Observe a cena principal, depois marque a imagem que representa a atitude que você tomaria se 

fosse convidado a participar de uma atividade cultural diferente das que conhece. 

Resposta pessoal. 

 

QUESTÃO 10 

Leia o trava-línguas, depois cole o adesivo (página 125) de acordo com a cor mencionada na 

frase. 

 

PÁGINA 40 

QUESTÃO 12 

Leia a letra da canção “Dance like a robot” e faça a interpretação. Em seguida, realize os 

comandos dados para ilustrar a música. 

 

PÁGINA 41 

QUESTÃO 13 

Observe os adesivos da página 127, com os passos de dança, retire-os e cole na ordem que 

desejar para montar a sua coreografia. 

Respostas pessoais. 

QUESTÃO 14 

Agora, dance de acordo com a coreografia que você montou na questão anterior. 

 



 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK), PÁGINAS 42 E 43. 

PÁGINA 42 

QUESTÃO 1 

Observe as imagens e pense sobre quais animais costumam ficar nos ambientes retratados. 

Depois, cole os adesivos de animais de estimação da página 129 nos locais adequados.  

QUESTÃO 2 

Observe as imagens das crianças, depois leia a descrição e pinte as bolinhas da imagem do grupo 

de animais que foi descrito com a mesma cor da bolinha da imagem da criança que fala sobre 

eles.  

Atenção! Um grupo de animais de estimação não será descrito, portanto sua bolinha ficará em 

branco. 

TRANSCRIÇÃO DO DIÁLOGO ENTRE AS CRIANÇAS:  

1 

A: Hello, Matt. How many pets? 

B:Three cats and two rabbits. 

2 

A: Hello, Lisa! How many pets? 

B: Three hamsters and one dog. 

 

PÁGINA 43 

QUESTÃO 3 

Leia a transcrição, depois enumere as crianças de acordo com as descrições feitas por elas.  

Atenção! Uma das crianças não fará sua descrição, portanto não deverá ser enumerada. 

TRANSCRIÇÃO:  

1: I have a green nose, red hands and yellow feet. 

2: I have purple ears, pink arms and blue legs.  

3: I have an orange nose, gray hands and black arms. 

 

QUESTÃO 4 

Observe as imagens e diga os comandos que devem dados para que os movimentos retratados 

sejam realizados. 


