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Nome: ______________________________________________________ 

ORTOGRAFIA: D 

 

1 – Leia o texto com atenção e em voz alta. 

 O bode Deodato 

 O bode Deodato trabalha no supermercado, perto da sua casa, como 

carregador de compras. 

 Ele trabalha todos os dias, mas, aos sábados, é bem mais pesado. 

 Ele sobe e desce morro o dia inteiro, com o carrinho lotado de 

compras. Além de levar latarias e pacotes, ele também leva legumes, 

tomates, batatas, pimentão e abacates. 

 No final do dia, ele está abatido, cansado e com cara de estressado. 

Então ele deita na sua rede estampada e conta moedas até de 

madrugada. 

          Graça Batituci 

 

2 – O personagem do texto trabalha no supermercado.  

      Que ele faz em seu emprego? 

_________________________________________________________ 

 

3 – Cite o que Deodato leva em seu carrinho. 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4 – Escreva como o bode está ao final do dia. 

_________________________________________________________ 
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PARA LER E ILUSTRAR 

 

     O doce perguntou para o doce 
     qual é o doce mais doce. 
     O doce respondeu para o doce 
     Que o doce mais doce 
     É o doce de batata-doce. 

                                                                       Domínio Público 
 
 

1 – Circule a palavra de acordo com o nome de cada figura. 
 
                      DADO                                       DUELO                                    DATA 

                      DEDO                                       DAMA                                      DAMA 

                      DONA                                       DEDINHO                                DOCE 

 

                      DEDO                                       DOMINÓ                                   DAMA 

                      DIA                                           DOIDO                                      DEDO 

                      DENTE                                     DITADO                                    DADO 

 

2 – Escolha três palavras que você circulou e crie uma frase com cada 

uma. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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BRINCADEIRAS DE DIFERENTES ÉPOCAS E LUGARES 

 Antigamente, as crianças costumavam brincar mais na rua com seus 

amigos do que as crianças de hoje. Fique atento (a) à leitura do texto e 

sobre quais eram as brincadeiras de rua das crianças que viveram há 

alguns anos atrás. 

  

 As crianças não tinham brinquedos comprados em lojas. A maioria 

das brincadeiras era feita nas ruas e envolvia apenas habilidades de 

correr, se esconder, pular, cantar, declamar versinhos. Os brinquedos que 

existiam eram, em sua maioria, feitos em casa, como a bola de meia, as 

bonecas de pano e os carrinhos feitos com rodas de carretel de linha. Os 

meninos faziam, também, pipas e balões. As meninas brincavam muito de 

ciranda e conheciam muitas cantigas. 

 

1 – Sublinhe o nome dos brinquedos e das brincadeiras que aparecem no 
texto. 
 
2 – Você já brincou de alguma brincadeira citada no texto? Se sua 
resposta for ‘sim’, escreva o nome da brincadeira. 
 
_________________________________________________________ 
 
3 – Converse com uma pessoa com mais de 50 anos e pergunte: 

o Cite uma brincadeira que você costumava fazer quando era criança. 

_________________________________________________________ 

 

o Fale o nome de um brinquedo que existe hoje e que não havia na 

época de sua infância?  

_________________________________________________________ 


