
                                                                                                                                                      
                         “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada!”. 

                                                Santa Cândida  

                                                                                                        1º ano 

Goiânia, 8 de abril de 2020. 
 
Nome: ______________________________________________________________ 

 

Leia a parlenda. 
 

A vaca amarela                           

Pulou a cancela. 

A vaca preta 

Fez careta. 

A vaca malhada  

Está toda molhada. 

A vaca branca  

Caiu no buraco e ficou manca. 

 

1 – Encaixe as palavras na cruzadinha. Siga as setas. 
 
1 – uva  
2 – vela  
3 – navio  
4 – Eva  
 
 
 
  
2 – Ordene as palavras e forme frases. 

a) navio. Vovô viajou no 

____________________________________________________________ 

b) a luva. Eu lavei 

____________________________________________________________ 

VA – VE – VI – VO – VU – VÃO  
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1 - Leia com a ajuda de um adulto. 

 

Tem na vaca, no veado 

E no vampiro Zé Vampir. 

Tem no verde, no vermelho     

E na verruga do Valdir. 

 

Está na vara e no varal, 

No violino e no violão. 

No vestido da Violeta, 

Está no vento e no vulcão! 

                                      ABC da Mônica 

 

2 – Leia as palavras abaixo, circule as que possuem a letra v. Escolha duas 

delas e forme frases. 

 
vento – vida – leite – capa – veneno – vaso – vela – lua – ave – bola                      

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
3 - Ordene as sílabas. 

 
 

___________________     
___________________        ___________________ 

RA VA TO VEN DO TI VES 



MATÉRIA E ENERGIA 
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       Os seres humanos, em toda sua história, com o auxílio da tecnologia 

disponível em cada época, transformam diferentes materiais retirados da 

natureza para utilizá-los na fabricação de objetos que tenham utilidade. 

Seja para facilitar as atividades cotidianas, melhorar a qualidade de vida 

ou para seu próprio prazer, inúmeros objetos foram criados e muitos dos 

que fazem parte do nosso cotidiano existem há mais de mil anos e foram 

modificados e atualizados. 

 

1 – Pense no seu dia a dia, desde o momento em que você acorda até o 

momento em que você vai dormir. Escolha quatro objetos que você usa, 

durante esse tempo, escreva seu nome e para o que é utilizado. 

 

Nº Objeto Para o que é utilizado 

01   

02   

03   

04   

 


