
                                                                                                                                                      
                         “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”. 

                                                Santa Cândida  

                                                                                                        1º ano 

 
Goiânia, 03 de abril de 2020. 
 
Nome: ______________________________________________________________                                                            
 
1 – Leia e ilustre: 

 

        Quadrinha 

Fui fazer a minha cama 

Me esqueci do cobertor  

Deu um vento na roseira 

Encheu minha cama de flor. 

 
2 – Escreva duas palavras para cada sílaba. 
 
                           _____________________     _______________________ 
 
  

 _____________________   _______________________ 

 
 
  _____________________    _______________________ 
                                                                      
 

                                 _____________________    _______________________ 

                                

 

                                _____________________   ________________________ 

  

 

3 – Leia as palavras abaixo e, em seguida, circule as que forem escritas 

com “fl” e pinte as que forem escritas com “fr”. 

                                                                                                                                                      
frango – flanela – frete – frade – flauta – fruta – fraca 

floresta –  freio – frita – flecha – flexível – Flávia – flor 

     FRA 

      FRE 

      FRI 

      FRO 

      FRU 



                                  “Tenha uma devoção  filial à Virgem Imaculada!”.                                         

                                                               Santa Cândida  

                                                                                                                                 1º ano 

 
Goiânia, 03 de abril de 2020. 
 
Nome: ______________________________________________________________                                                            
 

Frida e Francine 
 
        Frida é mãe de Francine. As duas adoram fazer salada de fruta, 

depois de comer a salada, as duas vão para o quarto arrumar o lençol e a 

fronha na cama antes de dormir. 

        Francine usa perfume antes de se deitar, ela adora ver o frasco frágil 

de seu perfume francês.   

 
     Entendendo o texto: 
 

1 – Que Frida e Francine adoram fazer? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2 – Explique o que elas fazem depois de fazer a salada de frutas. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3 – Escreva, sem repetir,  as palavras do texto que tenham fr: 

________________   ________________    
 
________________   ________________    
 
________________   ________________    
 
                  ________________ 



                                                                                                                                                      
                         “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”. 

                                                Santa Cândida  

                                                                                                        1º ano 

Goiânia, 03 de abril de 2020. 
 
Nome: ______________________________________________________________                                                            
 

 

 

 

 

1 – Você sabe de quem estamos falando? 

____________________________________________________________ 

2 – Risque o que não haveria no mundo se todos fôssemos solidários com 

nosso próximo. 

egoísmo       amizade         violência         felicidade       injustiça        paz    

 solidão        fome                alegria           guerra            desconfiança            

          

3 – Anote aqui as palavras que você não riscou. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 Ele está em toda parte, 

No céu, na fonte, na flor. 

Os pássaros e as estrelas 

Nos falam de seu amor. 

 

 



 


