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Goiânia, 05 de junho de 2020. 

Nome: ______________________________________________________ 

UM DOMINGO NO ZOOLÓGICO 

 

 Era um domingo de muito sol. O céu estava azul. 

 Geni e sua irmã gêmea Gisele foram passear no zoológico da 

cidade. 

 O dia estava bonito, e as meninas estavam muito felizes. 

 Riram muito do gorila Genival, que fazia ginástica com a tigela na 

cabeça. 

 Mas, de todos os animais que elas viram, gostaram mais da girafa 

Gigi, que, com seu pescoço comprido, mostrava os dentes e a gengiva a 

cada momento. 

 Foi um dia muito divertido para as meninas, que voltaram para casa 

combinando passar outro domingo no zoológico. 

                                                                              Graça Batituci                                                                                                                   

 

1 – Circule, no texto acima,  as palavras com  Ge–ge e pinte as palavras 

com Gi-gi. 

 

2 – Dê outro título à história. 

____________________________________________________________ 

 

3 – Escreva, com atenção,  os nomes dos desenhos. 
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GIRASSOL 

— RODA, RODA, CARROSSEL 

GIRA, GIRA, GIRASSOL 

REDONDINHO COMO O CÉU 

MARELINHO COMO O SOL. 

 

— RODA, RODA, CARROSSEL 

RODA, RODA, RODADOR 

VAI RODANDO, DANDO MEL 

VAI RODANDO, DANDO FLOR. 

 

E O GIRASSOL VAI GIRANDO DIA AFORA 

O GIRASSOL É O CARROSSEL DAS ABELHAS. 

                     VINÍCIUS DE MORAES 

 

1 – Pinte, no texto acima,  as palavras escritas com G. 

2 – Qual  é o título da poesia?  

_____________________________________________________________________ 

 

3 – Quem é o autor da poesia? 

_____________________________________________________________________ 

 

4 – Escreva quem praticou cada ação. 

 Quem roda, roda? _________________________________________________ 

 Quem gira, gira? __________________________________________________  
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O Gatinho assustado  
  

      O sol ia despontando no horizonte. Os seus primeiros raios pouco a 

pouco iam iluminando o quintal da casa do gatinho Leozinho. 

       Leozinho já havia levantado e brincava no quintal, quando, de repente, 

olhou pra trás e viu um vulto bem pertinho dele. Assustado, começou a 

miar e saiu correndo. 

       — Miau! Miau! 

       A mãe de Leozinho foi ver o que estava acontecendo. 

       — O que houve, meu filho? 

       — Mamãe, tem alguém atrás de mim. 

       — Calma meu filho, não tem nada atrás de você. É apenas a sua 

sombra. 

       — Ah! Então é isso. 

       Leozinho então ficou ali, observando a sua sombra. Que espetáculo! 

Ele levantava a pata e a sua sombra também levantava. Tudo o que 

fazia a sua sombra repetia. 

       E o Leozinho nunca mais teve medo de sua sombra. 

  

Rosimeire de Souza Pereira 

 

1 – Ao brincar, o gatinho percebeu algo diferente e ficou assustado. Se 

você estivesse brincando, e por algum motivo sentisse medo, o que faria? 

____________________________________________________________ 

2 – O gatinho agiu certo em chamar a sua mãe para se sentir mais 

seguro? Por quê?_____________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________  


