
 

                                  “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 
                                              Santa Cândida  

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 12 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

ORTOGRAFIA: DR 
 

1 – Observe as cenas da rotina da família Rodrigues. 
 
 
As irmãs Adriana e Andreza assistem ao filme de dragão. 
 

 
 
O irmão delas, André, dribla a bola no futebol com os 
amigos. 
 

 
 
A mamãe, Andréa, vai à drogaria comprar drágeas para dor de 
cabeça. 
 
 

 
O pai, Adriano, é dramaturgo e está trabalhando. 
  

 

2 – Escreva o nome dos personagens de acordo com as atividades que 

eles realizam. 

 

a) Dribla a bola: __________________________________________ 

b) Assistem ao filme do dragão: _______________________________ 

c) É dramaturgo: _________________________________________ 

d) Compra drágeas na drogaria: ______________________________ 

 

 



 

                                  “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 
                                              Santa Cândida  

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 12 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

FICHA DE LEITURA – DR 

DRAGÃO  

 
dra – dre – dri – dro – dru  

dra – dre – dri – dro – dru  

 
1 – Leia as palavras em voz alta. 
 
 madrugada  quadro  padrinho 

 drogaria   pedreiro  quadrado 

 vidro    vidraça  edredom 

 padre   madre  madrinha 

 drible    drama  comadre 

 Adriele   Pedro  Andrade 

 
2 – Agora, realize a leitura das frases abaixo. 
 

o Adriele contratou o serviço do pedreiro. 

o O vidro da janela tem a forma de um quadrado. 

o Pedro pegou o edredom. 

 

3 – Crie uma frase para cada palavra abaixo: 
 
quadro - _________________________________________________ 
 
drible - ____________________________________________________ 

 



 

                                  “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 
                                              Santa Cândida  

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 12 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

MEIO AMBIENTE 

AMIGOS DO PLANETA TERRA 
 
 SOMOS TODOS RESPONSÁVEIS 

 PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 

 CADA UM DEVE SER 

 UM CIDADÃO CONSCIENTE. 

 

1 – Pequenas atitudes, grandes diferenças.  

      Observe o que Diogo e Débora estão fazendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Escreva a diferença que você observa entre as atitudes de Diogo e de 

Débora. 

Diogo - ___________________________________________________ 

Débora - __________________________________________________ 

 

3 – Qual das crianças está contribuindo para a limpeza do meio ambiente? 

Explique. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


