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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 3º ano ATIVIDADES 

 
16 a 20/ 11 

✓ Componente Curricular:  

 

 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 7 – BURIED TREASURES 
 
 

Dê continuidade ao estudo da unidade 7, 
onde você recordará 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 66 à 
69 durante o encontro online. E, também, 
para realizar a tarefa de casa, página 69, 
questão 13. 
 
 
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 66 À 69, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

PÁGINA 66 

Observe as cenas da história em quadrinhos, depois leia e interprete. 

 

PÁGINA 67 

QUESTÃO 8 

Observe a cena principal e responda: qual reação você teria diante de uma informação nova?  

Depois, observe as imagens 1 e 2 e marque aquela que melhor representa a atitude que você 

tomaria. 

QUESTÃO 9 

Leia novamente a história em quadrinhos e responda as questões usando “Yes, there is”/ No, 

there isn’t/ No, there aren’t. 

 

QUESTÃO 10 

Leia o trava-línguas, depois cole o adesivo do baú do tesouro da página 147 no local que desejar. 

 

PÁGINA 68 

QUESTÃO 11 

Conte os elementos que aparecem na imagem e complete as sentenças. Depois, pinte as 

imagens com suas cores preferidas. 

QUESTÃO 12 

Leia as frases, depois faça a correspondência entre elas e as imagens. 

 

PPÁGINA 69 

QUESTÃO 13 

Procure uma imagem de praia que tenha os elementos apresentados nessa unidade e cole-o no 

espaço indicado no seu livro. Caso você não tenha material para recorte, use sua criatividade 

faça um desenho bem bonito e pinte. 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK), PÁGINA 69, QUESTÃO 13. 

PÁGINA 69 

QUESTÃO 13 

Finalize a questão 13 escrevendo um pequeno texto, em inglês, para descrever a paisagem que 

você colou ou desenhou. Use “there is/there are”. 


