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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 4º ano ATIVIDADES 

 
23 a 27/11 

✓ Componente Curricular:  

 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 8 – WILD NATURE 
 
Dê continuidade ao estudo da unidade 8, onde 
você recordará 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 74 à 
77, durante o encontro online. E, também, 
para responder as tarefas de casa, páginas 78 
e 79. 
 
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 74 À 77, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

 

PÁGINA 74 

QUESTÃO 9 

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

 

 

PÁGINA 75 

QUESTÃO 10 

Observe a imagem. Uma das crianças está liderando a brincadeira. Agora, responda oralmente: 

Você tem habilidade para ser líder? 

QUESTÃO 11 

Volte à história em quadrinhos e complete as frases com os nomes de quem está realizando as 

ações mencionadas. 

QUESTÃO 12 

Leia o trava-línguas, depois desenhe no balão de fala o assunto sobre o qual o rei está cantando. 

(Desenho relacionado a pescaria) 

 

PÁGINA 76 

QUESTÃO 13 

Observe a imagem, depois lei as alternativas e identifique a resposta. 

QUESTÃO 14 

Observe a pintura da atividade 13 e circule a resposta correta. 

QUESTÃO 15 

Circule a alternativa que corresponde a sua opinião sobre a pintura na atividade 13. 

Respostas pessoais. 

 

PÁGINA 77 

QUESTÃO 16 

Observe as imagens, depois leia os balões de fala. Em seguida, marque duas ou quatro 

atividades que gostariam de fazer nas férias. 

QUESTÃO 17 

Complete o texto com base no modelo do balão de fala e em suas escolhas na atividade 16. 



 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK), PÁGINAS 78 E 79. 

PÁGINA 78 

QUESTÃO 1 

Leia a transcrição, depois cole os adesivos da página 125 nos locais corretos. 

TRANSCRIÇÃO: 

1 – I’D LIKE A SALAD, FRENCH FRIES, APPLE PIE AND A SODA; 

2 – I’D LIKE A CHEESEBURGER WITH ONION RINGS, CHOCOLATE CAKE AND ICE CREAM. 

QUESTÃO 2 

Numere as frases para que o diálogo fique na ordem correta. 

 

PÁGINA 79 

QUESTÃO 3 

Observe as imagens, depois escreva os nomes dos lugares nos quadrinhos correspondentes 

para descobrir a palavra secreta. 

QUESTÃO 4 

Circule a opção que completa corretamente cada sentença. 


