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

                                                                                                                                                                1º ano 

 
Goiânia, 02 de junho de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

 

O pescoço da girafa 

O pescoço da girafa vai do chão até o céu 

E a girafa quando quer coçar a orelha 

É problema, é problema, é problema 

O pescoço da girafa tem um monte de pintinhas 

E é por isso que a girafa é amiga 

Da galinha, da galinha pintadinha 

Ai, dona girafa, 

Vem fazer um carinho 

Diz se o gosto desta nuvem 

É salgado ou é docinho. 

 

1 – Complete as palavras com ge ou gi. 

_____lo                _____rou                   _____leia 

_____lete             _____mada               Re______na 

re______me          _____ma                   ______rafa 

 

2 – Forme uma frase bem criativa com a palavra girafa. 

____________________________________________________ 

 

 

 

PARA CANTAR E ILUSTRAR 
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Nome: ______________________________________________________ 

          FICHA DE LEITURA - Ge- Gi / ge- gi 

                            GIRAFA  

1 – Leia as frases e circule as palavras escritas com g. 
 
A girafa tem um pescoço gigante. 

Lígia gosta de gemada e gelatina. 

Meu colégio é lindo. 

 
 
2 – Leia as palavras com atenção, depois, copie-as com letra cursiva. 
                   
gigante              gelo                  gelado         algema               girassol            

mágico              geladeira          relógio         gema                  página            

geada                tigela               gemada       mugido               Geovane          

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Quem vive com você? 

 Lucas tem o costume de desenhar a família dele. 

 Ela é formada por seu pai, Teodoro, que gosta muito de brincar de quebra-

cabeça com o filho. Sua mãe, Janaína, é engenheira e conta muitas histórias de 

suas viagens pelo Brasil. Sua irmã mais velha, Joana, sonha em ser cientista e 

adora brincar com super-heróis. Eles também moram com o vovô Claudionor, 

que veio muito jovem de Manaus e adora contar histórias. E há também a 

Meleca, a cachorra de estimação da família. 

 Há outros parentes que costumam visitar a casa deles também. São tios, 

tias, primos, primas, cunhados e cunhadas. 

 

1 – Ao ler o texto, conhecemos a família de Lucas. Agora, vamos conhecer 

um pouquinho da sua família.  

      Desenhe as pessoas que moram com você. Não esqueça de colocar 

os nomes para identificar cada membro. 

 

 

 
 
 
 
 
2 – Com quem você mais se parece em sua família? 

____________________________________________________________ 

 

3 – Sua família é parecida com a família do Lucas? Por quê? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


