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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 2º ano ATIVIDADES 

 
09 a 13/ 11 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO:  UNIT 6 – A CURIOUS WORLD 

 
Dê início ao estudo da unidade 6, página 52 e 
53, para conhecer o vocabulário novo, 
aprender a escrita, a pronúncia e o significado 
das palavras. 
 
Depois, como forma de fixar seu 
conhecimento, responda os exercícios a 
seguir.  
 
Veja, em anexo, as orientações para 
responder as atividades do livro, páginas 52 à 
55 durante o encontro online. E, também, 
para responder a tarefa de casa, páginas 107 
e 108. 
 
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 52 À 55, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

PÁGINA 52 

Observe a cena de abertura e responda oralmente: 

Que lugar você acha que as crianças estão? 

O que elas estão fazendo? 

Você já viu ou visitou algum lugar como o mostrado na cena? 

 

PÁGINA 53 

QUESTÃO 1 

Observe as imagens e, em seguida, leia as legendas. 

QUESTÃO 2 

Leia a transcrição abaixo e encontre na cena de abertura a quantidade mencionada de cada item 

da coleção. 

1 – seven comic books; 

2 - twenty coins; 

3 – eight drawings; 

4 – eleven erasers; 

5 – ten key chains; 

6 – thirteen rocks; 

7 – twelve shells; 

8 – nine stickers. 

QUESTÃO 3 

Desenhe e pinte uma coleção na redoma de vidro que está na cena de abertura. 

 

PÁGINA 54 

QUESTÃO 4 

Observe as imagens, depois relacione os locais aos itens colecionáveis geralmente encontrados 

em cada um. 

QUESTÃO 5 

Observe as imagens e circule nas frases as palavras que descrevem corretamente as coleções 

ilustradas. 

 



 

PÁGINA 55 

QUESTÃO 6 

Observe as imagens, depois leia os balões de fala. 

 

QUESTÃO 7 

Leia a transcrição abaixo, depois assinale a coleção que cada criança possui. 

TRANSCRIÇÃO: 

1 

A: I collect shells. 

B: Wow! How many? 

A: I have fourteen shells. 

2 

A: I collect comic books. 

B: Wow! How many?  

A: I have eight comic books. 

3 

A: I collect rocks. 

B: Wow! How many?  

A: I have twelve rocks. 

4 

A: I collect coins. 

B: Wow! How many?  

A: I have twenty coins 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK) 

PÁGINA 107 

QUESTÃO 1 

Observe as imagens e associe aos itens colecionáveis aos objetos relacionados a eles. 

QUESTÃO 2 

Complete o nome dos itens colecionáveis com as letras que faltam. Depois, descubra a palavra 

secreta, preenchendo as casas de acordo com a numeração de cada uma delas. 

PÁGINA 108 



 

QUESTÃO 3 

Observe as imagens, depois escreva o nome do dono de cada coleção. 

QUESTÃO 4 

Observe as imagens, depois assinale a frase correta sobre cada uma delas. 


