
 

                                  “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                                    Santa Cândida  

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 28 de abril de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 
 

ORTOGRAFIA – TL  -  TLA – TLE – TLI – TLO – TLU  

 

 Flávia 

 Flávia é uma grande atleta. 

 Seu esporte preferido é o triatlo. 

 O triatlo engloba a natação, o ciclismo e a corrida. 

 Flávia fica muito aflita quando está correndo. Quando as provas 

terminam, ela pega uma flanela e deixa sua bicicleta limpinha. 

 Para relaxar, ela descansa numa rede e fica saboreando um sorvete 

de flocos. 

 Em seguida, vai até a sala e pega a flauta. Flávia toca lindas 

canções! 

                                                                                     Adiléa M. I. Generoso 

 

1 – A personagem do texto é uma: 

(    )  professora      (    )  música      (    )  atleta      (    )  escritora 

 

2 – Circule, no texto, as palavras em que aparecem as letras ‘tl’ e escreva-

as, sem repetir. 

____________________________________________________________ 

 

3 – De acordo com o texto, complete as frases: 

o O esporte preferido de Flávia é o _________________. 

o Ela gosta de sorvete de ___________________. 

 



 

o                                     “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

o                                                       Santa Cândida  

o                                                                                                                                                    1º ano 

 
Goiânia, 28 de abril de 2020. 

Nome: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                              tla  -  tle  -  tli  -  tlo  -  tlu 
 

1 – Leia as palavras abaixo, em voz alta, e pinte as que apresentam as 

consoantes ‘tl’. 

triatlo tijolo  tagarela  atletismo  tecido      

tela  tênis  atleta tigela título  atlas 

toque tulipa tucunaré  Atlântico  tubarão 

 

2 – Organize as sílabas e forme palavras. 

 

              

 
 

               

 
 

               

 
 

               
 

 

tu ré na cu  

tle mo a tis  

 tlas a 

a tri tlo  

Você sabia?  
A variação – tl – não é muito 
frequente, aparece em poucas 
palavras da Língua Portuguesa. 
 



 

o                                    “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                                            Santa Cândida  

                                                                                                                                                 1º ano 

 
Goiânia, 28 de abril de 2020.  

Nome: ______________________________________________________ 

AS CRIANÇAS EM DIFERENTES LUGARES 

 

 As crianças vivem em lugares muito diferentes, mas têm uma coisa 

em comum: são crianças.  

 Existem crianças vivendo no mundo todo e, apesar de haver 

semelhanças entre elas, também há muitas diferenças no modo de vida, 

nas brincadeiras e nas responsabilidades. 

 As imagens abaixo são de crianças, mas cada uma apresenta 

diferenças em seu jeito de viver. Após acompanhar a leitura, com atenção, 

registre como é o seu modo de vida. 

 

Meu nome é Érika. Eu moro no Japão. Na escola, eu aprendo diferentes 

matérias como Matemática, Japonês, História. Também aprendo a 

cozinhar e a mexer em computadores. 

 

Meu nome é Diego. Nasci em Honduras. Moro em uma estância. 

Todos os dias, depois da aula, monto meu cavalo e vou ajudar a tocar 

o gado. 

 

Meu nome é Tumaíni. Nasci em um país chamado Moçambique, na 

África. Gosto de fazer brinquedos de argila. Também gosto de 

brincar de catcher, um tipo de beisebol sem bastão. 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


