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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 4º ano ATIVIDADES 

 

16 a 20/11 
 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 8 – WILD NATURE 
 
Dê início ao estudo da unidade 8, onde você 
aprenderá a escrita e a pronúncia de algumas 
palavras relacionadas a natureza.  
 
Em seguida, como forma de fixar seu 
conhecimento, responda os exercícios 
propostos.  
 
Segue, em anexo, as orientações para 
responder as atividades do livro, páginas 70 à 
73, durante o encontro online. E, também, 
para responder as tarefas de casa, páginas 119 
e 120. 
 
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 70 À 73, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

 

PÁGINA 70 

Observe a cena de abertura e responda oralmente as perguntas abaixo: 

O que você observa na cena? 

Quais desses lugares você conhece ou gostaria de conhecer? 

 

PÁGINA 71 

QUESTÃO 1 

Observe as imagens da cena de abertura, depois leia a legenda. 

QUESTÃO 2 

Observe as imagens, depois marque aquela que não pode ser feita na Islândia. 

QUESTÃO 3 

Observe novamente a cena de abertura e, baseado no que você já sabe sobre a Islândia, marque 

as duas que representam paisagens não encontradas naquele país. 

QUESTÃO 4 

Você acha que existem vulcões submarinos. Caso ache que sim, cole o adesivo de vulcão da 

página 125 no fundo do mar.  

Resposta pessoal. 

 

PÁGINA 72 

QUESTÃO 5 

Observe as imagens, depois relacione-as aos verbos que estão na caixa de texto. 

QUESTÃO 6 

Olhe novamente a questão 5, depois descreva o que as pessoas estão fazendo em cada imagem. 

Siga o modelo. 

 

PÁGINA 73 

QUESTÃO 7 

Observe as imagens, leia as frases e circule a opção que completa a frase corretamente. 

QUESTÃO 8 

Observe as imagens, depois leia o diálogo entre as crianças. 

 



 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK), PÁGINAS 119 E 120. 

PÁGINA 119 

QUESTÃO 1 

Leia as frases, depois assinale e escreva a opção que completa corretamente a  

Frase. 

QUESTÃO 2 

Ordene as palavras para formar as frases. 

 

PÁGINA 120 

QUESTÃO 3 

Observe as imagens, depois escreva sentenças. Siga o modelo. 

 


