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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 3º ano ATIVIDADES 

 
09 a 13/ 11 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 7 – BURIED TREASURES 
 
 

Dê início ao estudo da unidade 7, onde você 
aprenderá a escrita e a pronúncia do 
vocabulário relacionado ao ambiente de 
praia.  
 
Em seguida, como forma de fixar seu 
conhecimento, responda os exercícios 
propostos.  
 
Segue, em anexo, as orientações para 
responder as atividades do livro, páginas 62 à 
65 durante o encontro online. E, também, 
para realizar a tarefa de casa, páginas 109 e 
110. 
 
 
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 62 À 65, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

 

PÁGINA 62 

Observe a cena de abertura e responda oralmente: 

O que você vê na cena? 

Você costuma ir à praia? 

 

 

PÁGINA 63 

QUESTÃO 1 

Leia as palavras que estão na caixa de texto, depois pesquise, no Glossary da página 96, o 

significado de cada uma. 

QUESTÃO 2 

Observe as imagens, depois leia a transcrição e numere as imagens na sequência correta. 

QUESTÃO 3 

Leia o mapa na cena de abertura, depois marque o local correto onde está o tesouro. 

 

PÁGINA 64 

QUESTÃO 4 

Leia a transcrição abaixo, depois retire os adesivos da página 147 e cole-os de acordo com a 

ordem mencionada. 

Transcrição: 

1 – THERE ARE TWO BOATS. 

2 – THERE IS A LIGHTHOUSE; 

3 – THERE IS A SHIP; 

4 – THERE ARE THREE ANCHORS. 

QUESTÃO 5 

Leia as frases, depois observe as imagens e circule a preposição correta. 

 

PPÁGINA 65 

EXPLORE 

Observe as imagens, depois leia os balões de fala. 

QUESTÃO 6 



 

Pratique oralmente. Use as palavras do box para praticar perguntas e respostas, de acordo com 

o modelo apresentado no Explore. 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK), PÁGINAS 109 E 110. 

PÁGINA 109 

QUESTÃO 1 

Leia as palavras da cruzadinha, depois use os adesivos da página 151 para completar as dicas. 

 

QUESTÃO 2 

Leia as frases, depois complete-as com as expressões do boxe. 

 

PÁGINA 110 

QUESTÃO 3 

Observe as imagens, depois pinte os abjetos de verde se a frase estiver correta e de vermelho 

se estiver incorreta. 

QUESTÃO 4 

Leia as perguntas, observe as imagens e responda corretamente, usando YES, THERE IS/ NO 

THERE ISN’T/ YES, THERE ARE ou NO, THEY AREN’T. 


