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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 2º ano ATIVIDADES 

 
24 a 28/08 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 2 – SO MANY INSECTS! 
 
Assista nossa videoaula disponível no Canal 

#SementinhaOnline, no Youtube, onde você 

encontrará a revisão da aula sobre a escrita e a 

pronúncia do nome de alguns insetos e, também, 

dos números de 1 a 20.  

Agora, pegue o seu livro de Língua Inglesa, abra 

nas páginas 22 e 23, depois corrija suas atividades.  

Não esqueça de datar as páginas do livro em que 

está realizando as atividades. 

Segue correção da atividade. 

 
 
 
 
 
 
  
 

Observações: 

1. Em todas as atividades realizadas, coloque a data. Isso facilitará as nossas correções. 

2. Os links das videoaulas estão disponíveis no Canal do YouTube #Sementinha Online. 

 



 

 

CORREÇÃO 

 

Atividade da página 22 

Questão 13 - Leia a letra da canção (Insects), depois complete as lacunas. Cada estrofe 

da canção se refere a uma quantidade de insetos, logo, você deve conferir para 

encontrar a resposta. 

RESPOSTAS 

THIRTEEN 

SIXTEEN 

NINETEEN 

 

Atividade da página 23 

Questão 14 – Encontre as sete diferenças em relação à quantidade de insetos. 

RESPOSTA 

IMAGEM 1 – um vaga-lume, quatro abelhas, dois gafanhotos, três borboletas, duas 

lagartas, dez formigas, cinco joaninhas. 

IMAGEM 2 – dois vaga-lumes, três abelhas, um gafanhoto, quatro borboletas, três 

lagartas, onze formigas, quatro joaninhas. 

 

Questão 15 – Vamos brincar de bingo! 

ORIENTAÇÕES 

Convide as pessoas da sua casa para brincar com você. Decidam quem vai marcar o 

bingo e quem vai fazer o sorteio. Aquele que fará o sorteio deverá falar os números em 

inglês. 

Use seu English book e os demais uma folha de papel.  

Todos deverão escolher nove números de 1 a 20 para preencher os campos do jogo 

(cartela). O objetivo é ser o primeiro a marcar todos os números.  

Good luck! 


