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ORTOGRAFIA – D 
 
1 – Leia o texto em voz alta e ilustre. 
 
   Aparece no Dudu, 

   que não gosta de comida. 

   Mas não vem com a Magali, 

   a gulosa mais querida. 

 
   Ela está na nota dó, 

   está no dedo e no dedal. 

   No dragão, no dominó, 

   no diamante e no degrau. 

      (ABC da Mônica – Maurício de Souza) 
 
 
2 – No texto de Maurício de Souza, aparecem várias palavras com a letra 

‘D/d’.  

      Pense em outras palavras diferentes das palavras do texto em que 

aparece essa letra e escreva-as.  

 

_______________________          _______________________ 

 

_______________________          _______________________ 

 

3 – De acordo com o texto, responda: 
 

o Quem não gosta de comida?    ___________________ 

o A gulosa mais querida é:  _______________________ 

o Nome de um jogo: ____________________________ 
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                                  FICHA DE LEITURA – D  

                                                 DADO  

                                    Da - De - Di - Do - Du 

                                    da - de - di - do- du - dão 

 

1 – Leia as palavras em voz alta. 

 
dedo  

dado   

dedão   

dia  

piada   

pomada  

Adão    

Davi    

medo  

Duda  

Danilo  

pedido 

idade   

doce   

pode   

Daniela  

adiada  

cocada 

2 – Circule as palavras com 3 (três) sílabas. 

 

3 – Pinte, com a cor amarela, os nomes de pessoas. 

 

4 – Escreva as palavras com 2 (duas) sílabas. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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MEIO AMBIENTE 

 O meio ambiente é o conjunto de todas as coisas vivas e não vivas 

presentes na Terra. Defendê-lo e preservá-lo também é nosso papel, já 

que fazemos parte dele. 

 A Terra é a casa em que todos nós moramos. Por isso, precisamos 

cuidar muito bem dela para que tenhamos sempre um lugar agradável 

para viver. 

 Vamos cuidar melhor do nosso meio ambiente para preservar a vida 

dos animais, das plantas e de todo nós?  

 

1 – Que podemos fazer para salvar o meio ambiente? Marque com um ‘X’ 

as alternativas corretas. 

 

 

(    )  Jogar lixo no chão.  

(    )  Reciclar todos os resíduos. 

(    )  Derrubar todas as árvores. 

(    )  Jogar lixo no mar e nos rios. 

(    )  Proteger a natureza. 

(    )  Não desperdiçar água. 


