
                                    “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                               Santa Cândida  

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 27 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

 

O meu gato toma banho. 

Ele toma banho a jato. 

Mas não sei se chama banho 

o lambe – lambe do meu gato. 

 

1 – Bigode é o nome do gato de Gabriela. Ela cuida dele com muito 

carinho.  

        Observe as cenas e escreva os cuidados que ele está recebendo. 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

ORTOGRAFIA: GA – GO – GU  



                                   “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                               Santa Cândida  

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 27 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

 

A FITA DO GATINHO 

TEM BOLINHAS E UM NÓ. 

O PORQUINHO, COM INVEJA, 

PÔS OS ÓCULOS DA VOVÓ. 

1 – Escreva os nomes das figuras abaixo. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

PARA LER E ILUSTRAR 



                                  “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                               Santa Cândida  

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 27 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

 

A família é o primeiro grupo social do qual uma pessoa passa a fazer 

parte. Mas será que todas as famílias são iguais? Não. Existem algumas 

famílias que são grandes, outras são pequenas. Há famílias formadas por 

pai, mãe e filhos; há famílias em que os filhos têm duas casas e vivem um 

tempo em cada uma, e há família formada por avô ou avó, pai, mãe e 

filhos. 

Chamamos de família as principais pessoas que fazem parte da 

nossa vida: pai, mãe e irmãos, mas acontece que, além deles, existem os 

avós, os tios e os primos, que recebem o nome de parentes.  

A família é essencial para o desenvolvimento do indivíduo, 

independentemente de sua formação. É no meio familiar que o indivíduo 

tem os primeiros contatos com o mundo externo, com a linguagem e 

aprende os primeiros valores, hábitos e costumes. 

 

1 – Quem faz parte da sua família? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2 – Escreva o nome de cada uma das pessoas que moram com você, 

depois, a partir da letra inicial do nome de cada membro familiar, escreva 

uma palavra de carinho para ela.  

Exemplo: Ana  amor 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

FAMÍLIA 


