
 

                                    “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                               Santa Cândida  

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 08 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

1 – Leia o texto e, depois, responda às questões. 
 
 

   DINO, O DINOSSAURO 
 
 

   DINO É UM LINDO DINOSSAURO. 

   DORME DEITADO NA RELVA. 

   NÃO TEM DEDOS, TEM PATINHAS  

   E MORA NO MEIO DA SELVA. 

                                                                     Gi Barbosa 
 
 

1 – Quem é Dino? 

____________________________________________________________ 

 

2 – Escreva onde Dino dorme. 

____________________________________________________________ 

 

3 – Dino não tem dedos, que ele tem? 

____________________________________________________________ 

 

4 – Registre onde ele mora. 

____________________________________________________________ 

 



 

                                  “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                                Santa Cândida  

                                                                                                                                                               1º ano 

 
Goiânia, 08 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

DIA DAS MÃES 

1 – Leia o poema em homenagem à mamãe, em voz alta, e ilustre com 

capricho e carinho. 

 

  Mamãe Maravilha 
 

  Olho pra terra, olho pro mar 

  olho pro céu e tudo que há 

  e fico só imaginando... 
 

  Como é que pode Deus me amar assim 

  me deu uma mãe preciosa 

  que cuida de mim. 
 

  Com olhos ternos, palavras de amor 

  pele macia, cheirinho de flor 

  rainha linda do meu coração! 
 

  É a obra de arte de toda criação 

  mamãe é linda, mamãe é fofa. 

  Te amo demais! 

      Quelly Silva 

 

 

2 – Escreva palavras que lembram a mamãe. 

 

 

 

 

 
 



 

                                   “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                                 Santa Cândida  

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 08 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

O AMOR 
 

1 – Complete o poema com as palavras contidas nas flores. 

 

Fico imaginado como _________________, 

tantas cores, tantas belezas espalhou.                             carinho 

Com o seu pincel multicor,                                                    

borboletas, passarinhos, tudo ele pintou. 

 

Com _____________________ e habilidade,                           Deus 

ele fez a luz e as ________________ 

criou um jardim colorido,                                                           

com caracóis, borboletas e flores. 

                                                                                        cores 

O criador é único e maravilhoso, 

e espalhou para todos os lados                                               

Água, ar, terra e muita ____________.                                   

Porque Ele ama igualmente a todos.                                    vida 

 

 

2 – Escreva uma frase para quem você ama. 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 


