
 

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

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 25 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

Gato xadrez 

Era uma vez um gato xadrez.  

 Ele era da minha prima Marinez. 

 O gato xadrez, mesmo sabendo que não era 

sua vez, furava a fila para beber água na casa do 

Juarez. 

1 – Como era o gato? 

____________________________________________________________ 

2 – De quem era o gato xadrez? 

____________________________________________________________ 

3 – Que  o gato fazia para beber água? 

____________________________________________________________ 

4 – Pesquise, recorte e cole palavras iniciadas com a consoante G. 
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1 – Escreva o nome dos desenhos abaixo. 

   
__________________ __________________ ___________________ 

 
 

 

__________________ __________________ ___________________ 
 
 
2 – Organize as letras e escreva os nomes das figuras. 
 

 

 
A   A   G  L   I   

H  N 

 
___________________________ 

 

 
G     V   E           

A      A      T 

 
____________________________ 

 

A    I                
G        O      A     

B 
 

 
____________________________ 

 

3 – Escolha duas palavras do exercício anterior e forme uma frase com 

cada. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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A saúde está ligada aos hábitos de higiene 

Para se ter uma vida saudável, é preciso, dentre outras medidas, manter 

bons hábitos de higiene. Para isso são necessárias algumas atitudes 

como: escovar os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir, 

fazendo o uso de fio dental; tomar banho, lavar os cabelos, limpar as orelhas, 

limpar a cavidade do nariz, cortar as unhas, lavar as mãos sempre que 

estiverem sujas ou suadas, dentre outras. 

1 – Como podemos fazer para manter nosso corpo limpo? Pinte o 

quadrinho da atitude que você acha correta. 

 DORMIR SEM ESCOVAR OS DENTES. 

 CORTAR E LIMPAR AS UNHAS. 

 LAVAR O ROSTO AO ACORDAR. 

 ANDAR DESCALÇO. 

 TOMAR BANHO DIARIAMENTE E USAR ROUPAS LIMPAS. 

 COLOCAR OBJETOS SUJOS NA BOCA. 

 PENTEAR OS CABELOS. 

 ESCOVAR OS DENTES APÓS AS REFEIÇÕES. 

 LAVAR AS MÃOS DEPOIS DE IR AO BANHEIRO E ANTES DAS 

REFEIÇÕES. 

 


