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O passeio de Vladis 
 
    É domingo! 

 Vladis vai passear. Ele vai à casa da avó Lola. A casa de sua avó fica 

perto do rio. Vovó Lola fica esperando Vladis, ele vai de ônibus. 

     – O motorista do ônibus é o Davi. Ele é um ótimo motorista! 

  Vladis chega à casa da vovó Lola na hora certa. Vai ser um dia muito 

especial para vovó Lola e Vladis. 

 
1 – Cite onde Vladis vai. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

2 – Explique onde fica a casa da avó de Vladis. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

3 – Como vai ser o dia de Vladis e sua avó? 

____________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

4 – Quem mais você acha que Vladis poderá encontrar na casa da vovó 
Lola? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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FICHA DE LEITURA – VL 

 
VLADIMIR 

 
Leia o texto em voz alta. 
 
 

Vladimir, o bom de bola 
 
Vladimir, Beto e Renato vão jogar bola. 

Vladimir é o goleador do time. 

Paulo joga a bola para Renato. 

Vladimir pede a Renato. 

  – Aqui, Renato! 

A bola cai no pé de Vladimir. 

Vladimir põe a bola na rede e faz um belo gol. 

 

1 – Quem é o goleador do time? 

___________________________________________________________ 

 

2 – Escreva o nome de quem joga bola com Vladimir. 

____________________________________________________________ 

  
3 – Onde a bola cai? 
 
____________________________________________________________ 
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Os espaços públicos e privados 

 

Os espaços públicos são aqueles considerados de uso comum como 

por exemplo, praças e parques. A manutenção dos espaços públicos é de 

responsabilidade do Município, Estado ou União. 

Os espaços privados são de propriedade privada (pessoas ou 

empresas), como por exemplo, casas e lojas comerciais. 

          Você conhece estes espaços? 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
1 – Quais desses lugares podem ser utilizados por várias pessoas ao 

mesmo tempo? 

____________________________________________________________ 

 

2 – Qual desses espaços pode ser utilizado apenas por pessoas 

conhecidas ou que recebam autorização para acessá-lo? 

____________________________________________________________ 

OS DIFERENTES LUGARES DO NOSSO DIA A DIA 
 

 

Parque Praça Casa 


