
                                                                                         “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!” 

                                                                Santa Cândida  

                                                                                                                                  1º ano 

 

Goiânia: ____________________________________________________ 
 

Nome: _____________________________________________________ 

A boneca de Maria 

 Maria é uma linda menininha que gosta muito de brincar. 

 Maria tem uma boneca que se chama Malu. Malu é uma boneca feita 

de pano. 

 Quem fez Malu foi a vovó Ziza. Maria ama brincar com Malu. 

       Kátia Teixeira 

 

1 – Que Maria gosta de fazer? 

______________________________________________________________ 

 

2 – Escreva o nome da boneca de Maria. 

_____________________________________________________________ 

 

3 – A menina do texto gosta muito de brincar com sua boneca. E você, qual 

seu brinquedo favorito? 

____________________________________________________________ 

4 – Marque um X no quadrinho onde está escrito o nome do desenho. 

  
peteca 

  
meleca 

  
boneca 

 

5 – Forme uma frase com cada palavra abaixo: 

boneca  

___________________________________________________________ 

brincar  

____________________________________________________________ 



                                                                                “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!” 

                                                                Santa Cândida  

                                                                                                                                  1º ano 

 

Goiânia: _____________________________________________________ 
 

Nome: _____________________________________________________ 

Acompanhe a leitura do poema com atenção. 

AS BORBOLETAS 

 

Brancas 

Azuis 

Amarelas 

E pretas 

Brincam 

Na luz 

As belas 

Borboletas. 

 

 

 

Borboletas brancas 

São alegres e francas. 

 

Borboletas azuis 

Gostam muito de luz. 

 

As amarelinhas 

São tão bonitinhas! 

 

E as pretas, então... 

Oh, que escuridão! 

                                                                                 Vinícius de Moraes 

1 – No texto, as borboletas brancas: 

(     ) são tão bonitinhas. 

(    ) são alegres e francas. 

(    ) gostam da escuridão. 

(    ) gostam muito de luz. 

 

2 – Onde brincam as borboletas? 

____________________________________________________________ 

 

3 – Separe  as palavras em sílabas. 

borboletas  ________    ________   _______   ________ 

bonitinhas  _______   _______    ________    _________ 

belas  _______    ________ 

brancas ________    _________ 

 



                                                                                          “Tenha uma devoção filial à Virgem 

Imaculada!”                                                                 Santa Cândida  

                                                                                                                                  1º ano 

 

Goiânia: ____________________________________________________ 
 

Nome: _____________________________________________________ 

O menino e a bola 

 O menino joga bola. Futebol é seu esporte favorito. 

 A bola bate no pé do menino. Ele chuta a bola e ela vai direto para o 

gol. 

 A torcida grita e o menino fica muito feliz. 

1 – Qual o título do texto? 

__________________________________________________________ 

2 – O  menino joga: 

(    ) peteca                                   (     ) dado 

(    ) bola                                      (     ) dama 

3 – Escreva o nome de cada desenho em seu lugar. 

 

 



                                                                                         “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!” 

                                                                Santa Cândida  

                                                                                                                                  1º ano 

 

Goiânia: _____________________________________________ 
 

Nome: _____________________________________________________ 

 

PARA LER E ILUSTRAR! 

A BOLA 

OLHA A BOLA, 

A BOLA QUE ROLA. 

DE QUEM É A BOLA? 

É DA CAROLA. 

 

A BOLA ROLA, 

ROLA E PULA, 

ROLA QUE NEM MOLA,  

PULA QUE NEM MULA. 

 

Agora, responda: 

1 – Leia novamente o texto, em voz alta, e pinte de amarelo a palavra BOLA. 

 

2 – De quem é a bola?  

______________________________________________________________ 

3 – Observe as figuras abaixo e pinte somente as que se iniciam com a letra 
“b”, depois, escreva seus nomes usando letra cursiva. 

 

 

 

 

______________ _______________ 

 

_______________ 

 

 

 

________________ 
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                                        “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                                         Santa Cândida  

                                                                                                                                           1º ano 

Goiânia: _____________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________ 

ORTOGRAFIA - P 

1 – Acompanhado(a) por um adulto, leia o texto abaixo, depois, ilustre-o. 

 

 A PIPA E O PIÃO 

Edu tem uma pipa, 

Danilo tem um pião.  

A pipa voa no céu, 

o pião roda no chão. 

 

A pipa de Edu voa, 

Sobe e não cai. 

O pião de Danilo fica no chão 

e roda todo o salão. 

      Graça Boquet 

 

2 – Sublinhe o título do texto. 

3 – Circule as palavras que começam com a consoante ‘p’ e escreva-as. 

___________________________________________________________ 

4 – Encontre no texto e pinte, com a cor amarela, as palavras que rimam. 

5 – Ligue a criança ao seu brinquedo. 

      Danilo 

      Edu 



                                        “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                                         Santa Cândida  

                                                                                                                                           1º ano 

Goiânia: _____________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________ 

ORTOGRAFIA – P 

  

         PIPOCA 

 A pipoca pula, pula, 
 na panela da vovó. 
 A pipoca cai no fogão, 
 cai na mesa e no chão. 
 
 A pipoca cai na boca do papai, 
 cai na pia e na minha mão. 
 Mas que pipoca gostosa! 
 Vou comer pipoca e ver televisão. 
          Wenidarc Cintra 

1 – Após acompanhar a leitura do texto, feita por um adulto, circule as 
palavras em que aparece a consoante ‘p’ e escreva-as abaixo. 
______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2 – Cite em que lugares a pipoca cai. 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3 – Separe as palavras em sílabas. 

pipoca  -  _____  _____  _____ 

pula  -  _____  _____ 

panela  -  _____  _____  _____ 

papai  -  _____  _____ 

fogão  -  _____  _____ 

televisão  -   _____  _____  _____  _____ 



                                        “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                                         Santa Cândida  

                                                                                                                                           1º ano 

Goiânia: _____________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________ 

HORA DA REVISÃO 

1 – Escreva o nome das imagens e complete as frases abaixo com as 

palavras correspondentes. 

pepino  -  pé  -  pá  -  mapa  -  pipa  -  panela  -  pipoca  -  pato 

 

 

 

 

 

 

 

a) Mamãe fez salada de  ________________ com tomate. 

b) Na _____________ tem feijão cozido. 

c) Paulo machucou o dedão do ________. 

d) A  _________ do pedreiro quebrou o cabo. 

e) Papai fez uma ____________ para o menino. 

f) A ____________ pulou da panela. 

g) 0 __________ comeu todo o milho e ficou papudo. 

h) Paula pintou o ____________ do Brasil. 

 

2 – Escolha duas palavras da atividade acima e crie uma frase. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

                                        



                                                                                                                  “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                                         Santa Cândida  

                                                                                                                                          1º ano 

Goiânia: _____________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________ 

 

TRAVA-LÍNGUA 

O PEITO DO PÉ DE PEDRO É PRETO. 

QUEM DISSER QUE O PEITO DO PÉ 

DE PEDRO É PRETO, TEM O PEITO DO 

PÉ MAIS PRETO DO QUE O PEITO DO 

PÉ DE PEDRO. 

1 – Ouça, com atenção, o trava-língua acima e tente repetir sem travar a 

língua! 

2 – Complete as palavras com as sílabas – pra, pre, pri, pro, pru – e, depois, 

escreva-as na forma cursiva. 

______ to  -  __________________ 

______ to  -  __________________ 

com ______  da  -  _________________ 

______ va  -  _________________ 

______ dente  -  _____________________ 

3 – Agora, vamos revisar palavras com as sílabas – pla e  plu – e  faça como 

no exercício anterior. 

_____  ca  -  _______________ 

_____  ma  -  _______________ 

_____ vial  -  _______________ 

_____ neta  -  ______________ 



                                                                                                           “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”.

                                               Santa Cândida  

                                                                                                                                                    1º ano 

Goiânia, ____________________________________________________ 

FICHA DE LEITURA – P 

PATO 

Pa – Pe – Pi – Po – Pu 

pa -  pe – pi – po – pu – pão 

 

     papai           capela       panela       papelão       piaba       mapa           pano  

     pipa             pago          Paulo        Pedro           pena         peludo        pia  

  panetone     picada       poder        pote            Pimpão      panelão      peludo 

 

O  PATO  

 

O pato pateta 

Pintou o caneco 

Surrou a galinha 

Bateu no marreco 

Pulou do poleiro 

No pé do cavalo 

Levou um coice 

Criou um galo 

 

Comeu um pedaço 

De jenipapo 

Ficou engasgado 

Com dor no papo 

Caiu no poço 

Quebrou a tigela 

Tantas fez o moço 

Que foi pra panela. 

                                          Vinícius de Moraes 



                                                                                                    “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”. 

                                           Santa Cândida  

                                                                                                                                     1º ano 

 

Goiânia, ___________________________________________________ 

FICHA DE LEITURA – P 

PATO 

Pa – Pe – Pi – Po – Pu 

pa -  pe – pi – po – pu – pão 

 

     papai           capela       panela       papelão       piaba       mapa           pano  

     pipa             pago          Paulo        Pedro           pena         peludo        pia  

     panetone     picada       poder        pote         Pimpão      panelão      peludo 

 

1 - Com a ajuda de um adulto, leia cada palavra. 

2 - Em seguida, peça para ele ditar 12 (doze) palavras para você escrever. 

3 - Caso tenha alguma dificuldade com alguma palavra, retome a leitura e 

escreva-a em seguida. 

4 - A leitura diária é muito importante para o sucesso! 

5 - Capriche na sua letra e faça um belo colorido. 

6 – Quando você voltar para a escola, veremos quantas palavras conseguiu 

acertar.  

                               DITADO 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

                                  



                                                                                                              “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”.

                                 Santa Cândida  

                                                                                                                                      1º ano 

 

Goiânia, ____________________________________________________ 

FICHA DE LEITURA – PR 
PRINCESA  

pra – pre –pri –pro –pru 
 

1 - Leia com atenção. 

prumo caprino imprimido prímula 

preto privado prataria protocolado 

prova promotora primo préstimo 

praga princesa prêmio prendada 

praia preciso preá preferida 

presídio presunto deprimido prédio 

prezado presa aproveitado represa 

 

2 – Agora, observe os quadros abaixo e, com a ajuda de um adulto, escolha 
algumas palavras para escrever neles, colocando uma sílaba em cada 
quadrinho. 

 

    

 

   

 

    

 

     

 

  



                                                                                                          “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”.

                                          Santa Cândida  

                                                                                                                                                    1º ano 

Goiânia, ____________________________________________________ 

FICHA DE LEITURA – PL 

PLANTA  

pla – ple – pli – plo – plu 

 

Leia as palavras em voz alta e, depois, copie-as com letra cursiva. 

Implicado diploma placar plotar 

diplomata placa pluvial pluma 

planejado planeta plena duplicata 

        plantio aplicado implicar plebeu 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Leia e ilustre com capricho. 

A planta de Plínio 

Plínio tinha uma planta pequenina. 

Todos os dias, regava a planta e  

abria a janela para ela pegar sol. 

Sua planta ficou grande e bonita. 

Plínio é um bom amigo do planeta. 

 



 

 


