
                                                                                                                                                      
                         “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”. 

                                                Santa Cândida  

                                                                                                        1º ano 

Goiânia, ____________________________________________________ 
 
Nome: ______________________________________________________________                                                            
 
1 – Dê nome aos desenhos. 
 
 
 
 
________________    _________________               ________________ 
 
2 – Siga o exemplo: 
 
 
        floco                        flo - co    
 
       _____________                  _______________  
    
 
        _____________                 _______________  
    
3 – Ordene as sílabas e descubra as palavras:  
 

 
____

_______    _____________    _______________      ____________ 
 
4 – Escreva uma frase para cada palavra abaixo: 
 
aflito 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Flamengo 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

co flo ra flo la ne fla ta res flo 

 foco 
 

 for  

 fecha 



                                                                                                                                                      
                         “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”. 

                                                Santa Cândida  

                                                                                                        1º ano 

Goiânia, ____________________________________________________ 
 
Nome: ______________________________________________________________                               
 
1 – Complete as frases com as palavras abaixo: 
 
 
 
 
a) Ana lançou uma _________________. 
 
b) A __________ era amarela. 
 
c) Na ___________ existem várias espécies de animais e plantas. 
 
d) João tocou uma linda música com sua ___________. 
 
2 – Ligue as palavras às sílabas correspondentes. 
 
 
FLECHA                          FLOR 
 
FLAMENGO                                                              FLAUTA 
 
FLANELA                                                                   FLÁVIO 
 
FLOCO                                                                       FLEXÍVEL 
                                                          
FLORESTA                                                                 FLUTUAR 
 

 
3 – Separe as palavras em sílabas. 

 
FLOCO   

 
FLORESTA    

 
FLUTUAR    

flor – flecha – flauta - floresta 

FLA 
  

FLE  
 

 FLI  
 

FLO 
 

 FLU 



                                                                                                                                                      
                         “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”. 

                                                Santa Cândida  

                                                                                                        1º ano 

Goiânia, ____________________________________________________ 
 
Nome: ______________________________________________________________                               
 

 
FICHA DE LEITURA - FL 

FLORESTA 
fla – fle –fli – flo - flu  

 
Leia as palavras abaixo em voz alta. 
 
flanela Flávia florescer floricultura 

aflição aflito fluvial Flamengo 

floco floresta Fluminense flutuar 

flor flecha inflamação flautista 

fluor flauta flutuante camuflagem  

 
Leia com atenção e ilustre com capricho. 
 
Beija-flor 
 
Beija-flor pequenino 
Que beija a flor com carinho 
Me dá um pouco de amor, 
Que hoje estou tão sozinho. 
 
Beija-flor pequenino, 
É certo que não sou flor; 
Mas eu quero um beijinho, 
Que hoje estou tão sozinho ... 
       
Roseana Murray 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      
                         “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”. 

                                                Santa Cândida  

                                                                                                        1º ano 

Goiânia, ____________________________________________________ 
 
Nome: ______________________________________________________________    

                            

1 – Quais os diferentes lugares que você costuma frequentar? 

(    ) parque                           (    ) clube                     (    ) restaurante                                                

(    ) fazenda                         (    ) sítio                       (    ) praia         

 

2 – Em qual desses lugares você mais gosta de ir? Por quê? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3 – Qual é o lugar mais longe que você já foi? 

____________________________________________________________ 

 

4 – Escreva quanto tempo você levou para chegar até lá. 

____________________________________________________________ 

 

5 – Cite o meio de transporte que você utilizou. 

____________________________________________________________ 

 
OS DIFERENTES LUGARES DO NOSSO DIA A DIA 

 
      Desde o momento em que nascemos, passamos a frequentar 

diferentes lugares como nossa casa, escola, rua e os bairros da cidade, 

os lugares de lazer como praças, parques, cinemas e clubes. Em cada 

um desses lugares, aprendemos coisas novas, seja brincando, 

estudando ou aprendendo com pessoas à nossa volta. 



 
CONTINUAÇÃO - OS DIFERENTES LUGARES DO NOSSO DIA A DIA 

 

6 - Pense no seu dia a dia e ligue as ações aos lugares em que elas 

acontecem:    

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 O que eu faço em casa: 

     
 
 O que eu faço na escola: 

     
 

O que eu faço fora de casa: 

     

 

 Arrumo os brinquedos. 
 

 Converso com os vizinhos 
 

 Assisto a desenhos. 
 

 Passeio com o cachorro. 
 

 Escovo os dentes. 
 

 Faço tarefa. 
 

 Compartilho ideias com os 
colegas. 

Tomo banho.  
 

Ando de bicicleta. 
 


