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Inglês 3º Ano  

Atividade para segunda-feira (22 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Vocabulário página 30 que será utilizado na página 32, exercício 1: 

-Look! Monster Scruffy has a green face, blue hair and black eyes. 

Olhe! O monstro Scruffy tem o rosto verde, cabelo azul e olhos pretos. 

-Yeah! It is very tall. 

Sim! Ele é muito alto. 

-And monster Scruffy Junior has a blue face, red hair and black eyes. It’s short 

and thin. It is happy. 

E o monstro Scruffy Junior tem o rosto azul, cabelo vermelho e olhos pretos. 

Ele é baixo e magro. Ele é feliz. 

 

Vocabulário página 32: 

Fat = gordo 

Tall = alto 

Happy = feliz 

Good = bom 

Calm = calmo 

Weak = fraco 

Sad = triste 

Strong = forte 

Short = baixo 

Thin = magro 

Bad = mau 

Nervous = nervoso 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de abril de 2020. 

Professora: Ayla Carolina                                       Série:  

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

- Leia a conversa da página 30 (eu coloquei a conversa e a tradução na 

página anterior ↑) e pinte os monstros do exercício 1, página 32, da cor 

indicada na conversa. 

- Página 32, exercício 2, encontre os opostos das palavras que estão nas 

alternativas e complete a cruzadinha. (vocabulário na página anterior ↑)  

- Página 33, escute o áudio enviado no grupo do whatsapp e pinte a figura 

correta com a cor que você ouvir (em cada alternativa você vai pintar 

somente uma das opções). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA ATIVIDADE DO DIA 13/04 

Página 28: 

The backpack is under the chair. 

The lunchbox is on the chair. 

The pencil is in the pencil case. 

The pencil case is on the table. 

 

Página 31: 
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