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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 1º ano ATIVIDADES 

09 a 13/11 ✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 5 – TIME TO PLAY 
 
Abra seu livro na página 45 para dar continuidade 

ao estudo da unidade 5, onde você recordará a 

escrita dos nomes de alguns brinquedos. Para isso, 

inicie com a leitura do vocabulário na página 45, 

questão 1 e, em seguida, responda os exercícios 

propostos para fixar seu conhecimento. 

Segue, em anexo, as orientações para 

responder as atividades do livro, páginas 48 à 

51, durante o encontro online. E, também, 

para responder a tarefa de casa. 

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 48 À 51, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

PÁGINA 48 

QUESTÃO 9 

Observe as imagens, depois faça a leitura da história em quadrinhos. 

 

PÁGINA 49 

QUESTÃO 10 

Você costuma brincar com outras crianças em sua casa ou na casa delas? Se sim, como 

acontecem as brincadeiras? Vocês estabelecem regras sobre quem vai escolher a brincadeira e 

quem organiza tudo ao final? 

Agora, observe a cena principal, e marque um X na imagem que representa a atitude que você 

tomaria se estivesse em uma situação semelhante. 

 

QUESTÃO 11 

Leia o trava-línguas, depois cole os adesivos de arte que estão na página 129 para organizar o 

estojo. 

 

PÁGINA 50 

QUESTÃO 13 

Leia a letra da canção “What’s your favorite toy?”, depois numere os brinquedos de acordo com 

a ordem mencionada nas estrofes. 

PÁGINA 51 

QUESTÃO 14 

Observe as legendas das imagens, depois complete a cruzadinha. 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK). 

Leia a letra da canção “What’s your favorite toy?”, página 50, depois faça uma cópia em seu 

caderno. 


