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                                                Santa Cândida  
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Goiânia, 24 de abril de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

TEXTO INFORMATIVO 
 
 O tatu-galinha possui cabeça pequena, focinho 

pontudo, olhos pequenos e orelhas grandes e 

estreitas. A cauda é longa, com presença de placas, 

os membros são curtos e as garras são longas, 

curvas e afiadas. Há pouco pelo em seu corpo e sua 

cor é castanho-escuro. Tem o olfato bastante apurado e a audição e visão 

são pouco desenvolvidas. 

 É um animal de hábito noturno e solitário. O tatu-galinha alimenta-se 

de invertebrados, pequenos vertebrados, ovos, fungos, frutos e raízes. 

 
           Fonte:https://brasilescola.uol.com.br/animais/tatu-galinha.htm 
 
1 – Esse texto refere-se a qual animal? 

___________________________________________________________ 

 

2 – Para que serve esse texto? 

(    )  Divertir o leitor.          (    ) Dar informações sobre o tatu. 

(    )  Contar uma piada.         (    )  Convidar para conhecer o tatu. 

 

3 – Encontre, no texto lido, as informações solicitadas abaixo. 

o A cabeça do tatu-galinha é ___________________. 

o Ele possui um focinho ______________________. 

o Seus olhos são  _________________ e suas orelhas são grandes e 

__________________. 

https://brasilescola.uol.com.br/animais/tatu-galinha.htm


 

                                    “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                                         Santa Cândida  

                                                                                                                                                               1º ano 

 
Goiânia, 24 de abril de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

VOCÊ SABIA? 

 

 A tartaruga pode viver mais de 100 anos. Seu corpo é revestido de 

um casco duro que serve de proteção. 

 O tamanduá possui um focinho longo e pontudo com uma língua 

muito comprida e pegajosa, que o ajuda a alimentar-se de formigas e 

cupins. 

 O tatu-bola possui hábitos noturnos e não escava buraco, ele utiliza 

como esconderijo tocas abandonadas. 

 

1 – O texto acima traz informações sobre quais animais? Ilustre-os. 

 

 

 

 

 

2 – Agora, escreva o nome do animal de acordo com as informações. 

 

o É um animal de hábitos noturnos e não escava buracos: 

__________________________ 

o O corpo desse animal é revestido de um casco duro: 

__________________________ 

o Esse animal alimenta-se de formigas e cupins: 

__________________________ 
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SITUAÇÕES DE CONVÍVIO EM DIFERENTES LUGARES 

 

 O mundo onde vivemos é formado por muitos lugares diferentes. 

Esses lugares ou espaços são frequentados pelas pessoas diariamente e 

nos mais diferentes horários. Tanto na escola, como em casa, na rua, nos 

parques ou nos shoppings convivemos com outras pessoas e realizamos 

vários tipos de atividades.  

 Nesses lugares, existem regras que devem ser respeitadas para que 

as pessoas possam viver em harmonia. Você já parou para pensar como 

as regras são importantes? 

 Um desses espaços de convivência é a nossa casa. Ela é o nosso 

abrigo e nos protege do frio, do calor, do vento e da chuva. Nela 

dormimos, comemos, cuidamos da nossa higiene e convivemos com as 

pessoas de nossa família.  

 

1 – Sendo nossa casa um lugar de convivência, devem existir regras para 

que todos convivam em harmonia.  

       Com a ajuda de um adulto, faça uma lista das regras que existem em 

sua casa. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


