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Inglês 2º Ano  

Atividade para segunda-feira (13 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Vocabulário pagina 27 da apostila: 

How many (Quantos) 

How many flowers are there? (Quantas flores têm?) 

 

Numbers: 

1 – one 

2 – two 

3 – three 

4 – four 

5 – five 

6 – six 

7 – seven 

8 – eight 

9 – nine  

10 – ten 

11 - eleven 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio. 

Jandaia do Sul, 13 de abril de 2020. 

Professora: Ayla Carolina                                         Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

- Na página 27 da apostila, olhe a figura e responda as perguntas 

escrevendo os números em inglês por extenso. (utilize o vocabulário 

colocado acima) 

- Pinte a imagem da página 27 

- Na página 28, exercício 3, conte as estrelas em cada quadrinho e 

complete o número com as letras que faltam. (utilize o vocabulário 

colocado acima) 

- Na página 28, exercício 4, escute o áudio enviado pela teacher no grupo 

do whatsapp, vá circulando em sequencia os números que forem falados, 

começando pelo lado esquerdo até chegar ao lado direito em uma das 

opções corretas ( A, B ou C) 

Obs: os números estão em sequencia, sempre próximos uns dos outros, 

nunca distantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA ATIVIDADE DO DIA 06/04 

 

Desenhe e pinte: 

Seven black balls = sete bolas pretas 

Eight purple flowers = oito flores roxas 

Two red kites = duas pipas vermelhas 

Five Orange birds = cinco pássaros laranja 

Ten yellow suns = dez sóis amarelos 
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