
 

PERÍODO: 16 a 20/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 2º ano ATIVIDADES 

 

16 a 20/11 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO:  UNIT 6 – A CURIOUS WORLD 

 
Dê continuidade ao estudo da unidade 6. 
Visite a página 45 para recordar a escrita 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 56 à 
59 durante o encontro online. E, também, 
para responder a tarefa de casa, páginas 60 e 
61. 
 
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 56 À 59, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

PÁGINA 56 

QUESTÃO 8 

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

 

PÁGINA 57 

QUESTÃO 9 

Exiba suas coleções. Convide algumas pessoas da sua família para realizar essa tarefa com você. 

Faça um levantamento dos itens que cada pessoa coleciona, escreva o nome da pessoa ao lado 

do item colecionado e escreva a quantidade. 

QUESTÃO 10 

Leia o trava-línguas, depois retire o adesivo de conchas e cole nas mãos do menino.   

QUESTÃO 11 

Destaque das páginas 121 e 123 um modelo diferente do gabinete de curiosidades e os objetos 

que constam nele. Depois, você pode convidar uma pessoa da sua família para brincar de pedir 

empresta com você. 

PÁGINA 58 

QUESTÃO 12 

Leia a transcrição abaixo, depois complete as lacunas com as palavras que estão faltando de 

acordo com a ordem mencionada na descrição. 

1 – COINS; 

2 – ROCKS; 

3 – ROCKS; 

4 – DRAINGS; 

5 – SHELLS; 

6 - SHELLS 

 

PÁGINA 59 

QUESTÃO 13 

Desenhe um dos objetos colecionáveis estudados nessa unidade. 

QUESTÃO 14 

Preencha tabela com cinco nomes de objetos colecionáveis que você aprendeu nessa unidade 



 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK) 

PÁGINA 60 

QUESTÃO 1 

Observe as imagens e complete as palavras incompletas em cada frase. Depois, pinte os animais 

de acordo com o conteúdo das frases. 

QUESTÃO 61 

QUESTÃO 2 

Observe as imagens e responda às perguntas de acordo com a quantidade de cada objeto 

ilustrado. 

QUESTÃO 3 

Leia a transcrição, depois complete as frases com as palavras do box. 

TRANSCRIÇÃO: 

1 – I COLLECT ROCKS. I HAVE SIXTEEN ROCKS; 

2 – I COLLECT STICKERS. I HAVE TWELVE STICKERS; 

3 – I COLLECT KEY CHAINS. I HAVE ELEVEN KEY CHAINS; 

4 – I COLLECT DRAWINGS. I HAVE THIRTEEN DRAWINGS. 

 

 

 

 


