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Inglês 3º Ano  

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

Vocabulário pagina 27 da apostila: 

In = dentro 

On = em cima  

Under = embaixo  

 

Vocabulário página 28: 

Backpack = mochila                                                          Pencil = lápis 

Chair = cadeira                                                                  Pencil case = estojo 

Lunchbox = lancheira                                                        Table = mesa 

 

Vocabulário página 30: 

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 31: 

Happy = feliz                                     Sad = triste 

Weak = fraco                                     Strong = forte 

Fat = gordo                                        Thin = magro 

Tall = alto                                           Short = baixo          



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 28 da apostila, observe a imagem e complete as seguintes 

frases: 

The backpack is _________________ the chair. 

The lunchbox is ________________ the chair. 

The pencil is ________________ the pencil case. 

The pencil case is ____________ the table. 

- Copie as frases acima para a apostila na página 28. 

- Ouça o áudio da página 30 enviado pela teacher no grupo do whatsapp. 

- Vá para a página 37, recorte as imagens e cole na página 31 no local 

correto (observe o vocabulário colocado acima). 

- Ouça o áudio da página 31 enviado pela teacher no grupo do whatsapp e 

repita as palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA ATIVIDADE DO DIA 06/04 

In = dentro 

On = em cima  

Under = embaixo  
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