
 

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

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 11 de maio de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

ORTOGRAFIA: DR 
 

 O DRAGÃO TIÃO 

 

 Tião é um dragão que mora na imaginação de 

João. Vive lá escondidinho, sempre pronto para 

atender o menino. 

 Quando chamado em pensamento pelo garoto, 

Tião aparece majestoso nas histórias que João conta 

ao irmão Simão. 

 O dragão pula de cena em cena, fazendo a alegria dos meninos. 

 

 

1 – Explique quem é Tião. 

_________________________________________________________ 

 

2 – Cite quais são os personagens da história. 

_________________________________________________________ 

 

3 – Onde o dragão Tião mora? 

_________________________________________________________ 

 

4 – Escreva uma frase com a palavra dragão. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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1 – Complete as palavras com as sílabas dra, dre, dri, dro, dru e escreva-
as. 
 
____ gão -  ______________________ 

A ____ ana -  _____________________ 

____ medário  -  ___________________ 

____ garia  -  ______________________ 

ma ____nha  -  _____________________ 

pe ____   -  _______________________ 

qua ____ -  _______________________ 

____ ble -  _______________________ 

 

2 – Ordene as palavras e escreva as frases. 

madrinha. um Ganhei da quadro 

_________________________________________________________ 

 

 acordou madrugada. Adriana de 

_________________________________________________________ 

 

incrível. drible Pedro um deu 

_________________________________________________________ 
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PONTOS DE REFERÊNCIA 
 

 A ideia de ponto de referência está associada ao espaço que ocupa 

um observador dentro de um determinado contexto. É possível encontrar-

se em diferentes posições: (esquerda, direita, em frente, atrás, perto, 

longe), o ponto de referência é a perspectiva que se tem a partir de uma 

determinada posição. 

 

1 – Observe o espaço de uma sala de aula e responda. 

 
                                                      QUADRO 

                                                                                                     PORTA 

 
                       PROFESSORA 
 
 
                         MARCELO                                TIAGO                             LUIZA 

 
 
 
                           CAMILA                                  MARIA                            BRUNA 

 
 
 
                             TÂNIA                                RODRIGO                        RAFAEL 

 

 

Quem está sentado à direita de Tiago é _______________. 

Camila está sentada atrás de __________________. 

_____________ está sentado à esquerda de Rafael. 

_____________ está sentado em frente à professora. 

A criança que está mais longe da porta é ______________. 

____________ está sentada entre Camila e Bruna. 


