
                                    “Tenha uma devoção filial à Virgem Imaculada.” 

                                               Santa Cândida  

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 28 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

1 – Leia e ilustre com capricho. 

O gato de Beto 
 

O gato de Beto 

é levado e veloz, 

mas se pegam sua bola 

fica bravo e feroz. 

 

Beto bate a mão 

o gato some no salão. 

 

Beto bate o pé 

o gato sobe no tripé. 

 

Beto assobia 

o gato então, mia, mia! ... 

                                Isabel Cristina Silveira Soares 

 

2 – Leia, novamente, o poema e circule as rimas. 

3 – Como é o gato de Beto? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4 – Escreva o que o gato faz quando Beto bate o pé. 

____________________________________________________________ 

5 – Que faz o gato miar? 

____________________________________________________________ 
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VOCÊ SABIA? 

A gaivota é uma ave aquática encontrada em quase todo o mundo. 

Ela voa, nada e anda. É comum ouvir seus gritos e ver as gaivotas se 

precipitando sobre a água em litorais e lagos de diferentes países e 

regiões. 

O alimento preferido das gaivotas é peixe, mas elas também comem 

mariscos, insetos, minhocas, camundongos e ovos de outras aves. Elas, 

muitas vezes, pousam na água para se alimentar e descansar. 

 As gaivotas acompanham os barcos pesqueiros e a presença delas é 

marcada por um grito característico, áspero e rouco. 

 

1 – Circule, no texto acima,  as palavras que tenham a consoante G. 

2 – Cite  o alimento preferido das gaivotas. 

____________________________________________________________ 

3 – Onde as gaivotas pousam para descansar e se alimentar? 

____________________________________________________________ 

4 – Forme frases com as palavras abaixo: 

gaivota   

____________________________________________________________ 

lago  

____________________________________________________________ 
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1 – Acompanhe a leitura do texto e ilustre com capricho. 

Lenga-lenga dos gatos 

(...)  

Era uma vez um gato astronauta, 

que ia até a Lua só para tocar flauta... 

totalmente peralta esse gato astronauta! 

 

Era uma vez um gato brasileiro, 

que tocava cuíca, sanfona e pandeiro ... 

Tão festeiro esse gato brasileiro! 

 

Era uma vez um gato goleiro, 

que comia frango o ano inteiro ... 

como era frangueiro esse gato goleiro! 

 

Era uma vez uma lenga-lenga com gatos diferentes, 

que se despedem dos amigos 

com miados estridentes! 

 

2 – Explique como era o gato brasileiro. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


