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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 3º ano ATIVIDADES 

 
03 a 06/ 11 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 6 – UNDER THE SEA 
 
 

Dê continuidade ao estudo da unidade 6 para 
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 56 à 
59 durante o encontro online. E, também, 
para realizar a tarefa de casa páginas 60 e 61. 
 
 
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 56 À 59, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

PÁGINA 56 

QUESTÃO 10 

Observe a cena da história em quadrinhos, depois faça a leitura e interpretação. 

 

PÁGINA 57 

QUESTÃO 11 

De que forma as crianças reconheceram a ajuda da pesquisadora? Em seguida, observe a cena 

e marque aquela que representa como você se comportaria. 

 

QUESTÃO 12 

Volte à história em quadrinhos para observar a localização dos animais e marque a alternativa 

correta em cada sentença. 

QUESTÃO 13 

Leia o trava-língua, em seguida observe a imagem e pinte o submarino de acordo com a cor 

mencionada (purple). 

 

PÁGINA 58 

QUESTÃO 14 

Observe as cenas, depois leia as descrições que as crianças estão fazendo de suas cidades. Em 

seguida, encontre o mapa referente a cada uma. 

QUESTÃO 15 

Observe a imagem, depois cole os adesivos da página 145 nos locais que desejarem, montando 

o mapa de sua cidade ou de uma cidade imaginária. Para finalizar, descreva a posição de cada 

local em sua cidade. 

QUESTÃO 16 

Destaque o mapa e as partes da cidade que se encontram nas páginas 125 e 127 e monte sua 

cidade. 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK), PÁGINAS 60 E 61. 

PÁGINA 60 

QUESTÃO 1 

Observe as imagens, depois usando as palavras do box, escreva o nome da profissão a qual 

correspondem. 



 

QUESTÃO 2 

Observe as imagens, depois complete as frases com A ou AN. 

 

PÁGINA 61  

QUESTÃO 3 

Leia a transcrição, depois observe as imagens e enumere-as de acordo com a descrição. 

TRANSCRIÇÃO: 

1 – MOVIE THEATER 

2 – BAKERY 

3 – LIBRARY 

4 – BANK 

5 – SUPERMARKET 

6 - PARK 

 

QUESTÃO 4 

Leia a transcrição, depois escreva o nome dos lugares no mapa. 

TRANSCRIÇÃO: 

1 – THE BANK IS ACROSS FROM THE LIBRARY; 

2 – THE SUPERMARKET IS BETWEEN THE LIBRARY AND THE SCHOOL; 

3 – THE SCHOOL IS ACROSS FROM THE BAKERY; 

4 – THE BAKERY IS NEXT TO THE MOVIE THEATER. 


