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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 3º ano ATIVIDADES 

 

19 a 23/10 
 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 5 – CAREER DAY 
 
 

Dê continuidade ao estudo da unidade 5 para 
recordar a escrita, a pronúncia e o significado 
do vocabulário sobre os nomes de algumas 
profissões, de acordo com o apresentado na 
página 44 (cena de abertura). 
 
Em seguida, como forma de fixar seu 
conhecimento, responda os exercícios 
propostos.  
 
Segue, em anexo, as orientações para 
responder as atividades do livro, páginas 48 à 
51 durante o encontro online. E, também, 
para realizar a tarefa de casa (cópia da letra da 
canção Career day, página 50). 
 
 
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 48 À 51, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

PÁGINA 48 

QUESTÃO 9 

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

responda oralmente as questões a seguir:  

Onde as crianças estão? 

O que acontece lá? 

PÁGINA 49 

QUESTÃO 10 

Leia novamente a história em quadrinhos e responda oralmente: qual das crianças teve a 

iniciativa para descobrir a resposta? 

QUESTÃO 11 

Marque o nome das profissões que aparecem na história em quadrinhos. 

QUESTÃO 12 

Leia o trava-línguas, observe a data de partida do astronauta e descubra a data de chegada no 

espaço. 

 

PÁGINA 50 

QUESTÃO 13 

Leia a letra da canção “Career day!”, depois retire os adesivos de acessórios da página 143 e 

cole nas crianças correspondentes. 

 

PÁGINA 51 

QUESTÃO 14 

Leia o balão de fala. 

QUESTÃO 15 

Desenhe a profissão que você gostaria de ter no futuro, depois complete a frase com o nome 

dessa profissão. 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK), PÁGINAS 50. 

 

Faça o cabeçalho em seu caderno e, em seguida, copie a letra da canção “Career day!” 

 


