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O gato gaiato 

Não foi do agrado 

Do gato gaiato 

O gosto engraçado 

Daquela groselha 

Que Gabriela  

Guardou por engano 

Numa garrafa 

Atrás do piano. 

 

1 – Pinte a palavra que indica o nome de cada figura: 

 

 
GAVETA 
GATA 
GOIABA  

 
GATO 
GALINHA 
GALO 

 
 

 
GARFO 
GAFANHOTO 
GATO  

 
 
 
 
 

 
GARRAFA 

GALO 

GATA 

 
 
 
 

 
GALO 
GOIABA 
GUARDA  

 
GATO 
GANSO 
GALO 

PARA LER E ILUSTRAR 
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FICHA DE LEITURA – G g 

GATO  

Ga – Go – Gu  

ga – go – gu - gão 

1 – Leia várias vezes cada palavra e pinte de azul as que tenham 3 

sílabas. 

gato   goiabada  fogo            figo                  garoto                

agora                 gaiola    Guto          gatuno              gavião                 

galinha                gota                    vaga          goiaba              fogão                   

garfo                   gado            Guga  bigode              goleiro        

 

2 – Leia as frases com atenção. 

 

Gabriela gosta de figo e goiaba. 

Guto é um bom goleiro. 

 

3 – Cante com alegria e, depois, copie a música com letra cursiva. 

 

A galinha pintadinha 

E o galo carijó  

A galinha veste saia  

E o galo paletó. 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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O MEU, O SEU, O NOSSO 
 

Você cuida bem do que é seu? 

Cuida dos seus brinquedos? 

De seu material escolar? 

Algumas coisas não são minhas nem suas: são nossas. 

Às vezes um colega tem o que quero ou eu tenho o que ele quer. Então 

podemos emprestar ou pedir emprestado e, nesse caso,  é necessário 

cuidar bem e devolver sem nenhum estrago. 

 

Pergunte ao seu coração, reflita e responda algumas situações abaixo: 

 

1 – Sem querer, você estragou o brinquedo que seu (a) amigo (a) lhe 

emprestou.  Que vai fazer? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2 – Você acha legal só pegar emprestado e nunca emprestar as suas 

coisas? 

____________________________________________________________ 

3 – Não podemos ter tudo o que queremos.  

      Você concorda com essa afirmação? Justifique. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


