
 

                                   “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.”

                                               Santa Cândida  

                                                                                                                                                                  1º ano 

 
Goiânia, 29 de abril de 2020. 

Nome: ___________________________________________________ 

A BICHARADA ATRAPALHADA 

Num lugar muito distante 

Atrás do morro molhado 

Existe uma floresta 

Onde tudo é trocado. 

 
Os animais são diferentes 

Nunca vi nenhum igual 

E todos vivem contentes 

Pois acham tudo normal. 

 

A zebra é toda pintada 

E a girafa listrada 

O macaco não tem cauda 

O elefante é bem magro. 

 
Quem por ali passar 

Vai ficar admirado 

De ver que numa floresta 

Só tem bicho atrapalhado. 

         Solange Valadares 

 

1 – Fique atento(a) à leitura do poema. Depois, circule as palavras em que 

aparecem as letras ‘tr’. 
 

2 – Escreva as palavras que você circulou. 

_________________________________________________________ 

 

3 - Acrescente ‘tr’ e escreva as palavras que formou, depois, separe-as em 

sílabas. 

 

____ inta  -  ______________________ -  _________   ________ 

aves ____ uz  -  ____________________  -  ______   _______   ________ 

pa ____ ão  -  ___________________  -  ________   ________ 

en ____ ada  -  ___________________ -  _______   ________   _______ 
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Goiânia, 29 de abril de 2020.  

Nome: ______________________________________________________ 

FICHA DE LEITURA TR / TL 

 

tropa Atlântico trabalho trator 

estrela atlético atrapalhado trilho 

truque atrevido trigo trovão 

atletismo trapézio treze atleta 

astronauta litro retrato trovoada 

 

Leia e ilustre com capricho. 

 RETRATO DE PATO 

 O PATO GANHOU SAPATO  

 FOI LOGO TIRAR RETRATO. 

 O MACACO RETRATISTA 

 ERA MESMO UM GRANDE ARTISTA, 

 DISSE AO PATO: “NÃO SE MEXA 

 PARA DEPOIS NÃO TER QUEIXA.” 

 OLHE PRA CÁ DIREITINHO: 

 VAI SAIR UM PASSARINHO.                                         

     MÁRIO QUINTANA 

 

Que ganhou o pato?__________________________________________ 

Quem era o retratista? __________________________________________ 



 

                                   “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 
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DESCARTE DE RESÍDUOS 
 
 Resíduo é o nome dado à sobra (resto) de material, que pode ser 

reutilizado ou reciclado. O plástico, o metal, o papel e o vidro devem ser 

separados e encaminhados para a reciclagem. Os restos de alimentos 

também podem ser reaproveitados e transformados em adubos para 

plantas. 

 Para colaborar com o processo de reciclagem, os resíduos devem 

ser separados em recipientes com cores diferentes. 

 

papel                                azul 

metal                                amarelo 

plástico                             vermelho 

   vidro                                  verde 

   orgânico                            marrom 

 

1 – Pinte os recipientes com as cores corretas e ligue os resíduos ao 

recipiente adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


