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                                                          CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORA: ELIANE PEREIRA 

DATA SÉRIE: 3º ano ATIVIDADES 

 
14 a 18.09 

✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 

ASSUNTO: UNIT 3 – A MEDIEVAL HOUSE 
 
 

Abra seu livro na página 27, observe as 
imagens, depois leia o vocabulário sobre 
partes da casa para recordar o conteúdo. 
 
Em seguida, abra na página 30, leia a história 
em quadrinhos para responder as questões 
propostas na página 31.  
Depois, siga para as páginas 32 e 33 para dar 
continuidade a resolução da atividade 
proposta. 
Veja, em anexo, as orientações para realizar 
as páginas do livro. 
 
Ao finalizar as atividades do livro de Língua 
Inglesa, pegue a atividade, enviada por meio 
da agenda online, sobre esse mesmo assunto 
e corrija conforme o gabarito em anexo. 
 
Não esqueça de datar as páginas do livro. E, 

também, de preencher o cabeçalho com o nome da 

escola, a data, seu nome e sua série! 

 
 
  
 

Observação: 

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

 

 



 

ORIENTAÇÕES PARA RESPONDER AS PÁGINAS 30 À 33. 

PÁGINA 30 

QUESTÃO 9 

Leia a história em quadrinhos, depois responda as questões abaixo falando. 

Você consegue se adaptar a situações inesperadas? 

Na história em quadrinhos, quem se adaptou a situação em que se encontram? 

Questão 10 

Observe as imagens e marque aquela que mais se parece com a atitude que você 

tomaria diante de uma situação inesperada. 

QUESTÃO 11 

Leia as frases e complete-as de acordo com os acontecimentos da história em 

quadrinhos. 

QUESTÃO 12 

Leia o trava-línguas, depois retire o adesivo do dragão grande que está na página 139 e 

cole no espaço acima da frase. 

PÁGINA 32 

QUESTÃO 13 

Leia a descrição do quarto de cada criança e relacione-as às imagens correspondentes. 

PÁGINA 33 

QUESTÃO 14 

Cole ou desenhe a imagem do seu quarto no espaço em branco. Depois, descreva-o. 

QUESTÃO 15 

Destaque a casa da página 115, depois cole a mobília que está na página 141. 

 

 



 

GABARITO PARA CORREÇÃO DA ATIVIDADE, ENVIADA POR MEIO DA AGENDA ONLINE, SOBRE PARTES DA CASA. 

A GARAGEM É CINZA 

A SALA DE ESTAR É LARANJA 

A COZINHA É AMARELA 

O QUARTO É COR DE ROSA 

O BANHEIRO É BRANCO 

O QUINTAL É VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEDROOM 

BATHROOM 

GARAGE 

BACKYARD 
KITCHEN LIVING ROOM 


