
 

                                                                         
                                                       1º Ano        Data: 01/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 

 

FICHA DE LEITURA – L PÓS-VOGAL 

CARACOL 

al – el – il – ol – ul 

 

1 - Leia com atenção e em voz alta. 

 

Alda 

Ilda 

Olga 

Raul  

    carnaval 

papel  

jornal 

adulto 

infantil 

alfabeto 

desculpa 

consulta 

avental 

soldado 

barril 

cascavel 

anel 

anzol 

calma 

hotel 

 

2 – Escolha três palavras e faça uma frase com cada uma. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3 – Leia e faça uma bela ilustração. 

 Futebol 

 Emanoel joga futebol. 

 Ele é do time azul. 

 Emanoel joga a bola para a rede e ... 

 É gol! Gol de Emanoel! 

 Palma, palma! Emanoel é genial! 
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Nome: __________________________________________________________________ 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

1 – Havia                                      em uma árvore.  

      Chegaram mais                                                        . 

      Quantos passarinhos há, agora, nessa árvore? 

FATO RESPOSTA 

 

______  +  ______  =  ______ 

 

 

Há, agora, ______ passarinhos 

nessa árvore. 

 

   

2 – Marcos tinha                                                                      .  

      Ganhou mais                                            . 

      Quantos carros ele tem ao todo? 

FATO RESPOSTA 

 

______  +  ______  =  ______ 

 

 

Marcos tem ______ carros ao todo.  

 

 

3 – Gabriel cuida de                              . 

      Chegaram mais                             para ele cuidar. 

      Agora, Gabriel cuida de quantas ovelhas? 

FATO RESPOSTA 

 

______  +  ______  =  ______ 

 

 

Agora, Gabriel cuida de ______ 

ovelhas.  
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Nome: __________________________________________________________________ 
 

Esta atividade será realizada na aula on-line. 
 
 

A AVE AZUL E O GATO PRETO 

  

  

 No jardim da casa de Alberto, vive uma ave azul muito bela. 

 Na casa de Olga, a vizinha de Alberto, vive o gato preto que é muito 

levado. 

 Todos os dias, o gato preto sobe no muro e fica do olho na ave azul. 

 Se a ave azul vê o gato, ela voa bem alto. 

 Ela vai para longe e só volta quando vê que o gato não está 

mais lá. 

 A ave não é boba! Ela sabe que com o gato preto não se 

pode brincar! 

 

           Elisângela Terra 

 

Responda às questões sobre o texto com respostas completas. 

 

1 – Onde vive a ave azul? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2 – Escreva o nome da vizinha de Alberto. 

______________________________________________________________ 

 



 

CONTIUAÇÃO – A AVE AZUL E O GATO PRETO 

 

3 – Qual animal vive na casa de Olga? E como ele é? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4 – Cite o que o gato preto faz todos os dias. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5 – Se a ave azul vê o gato, ela voa bem alto e vai para longe. 

      Explique quando é que ela volta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6 – Circule, no texto, palavras com al, el, il, ol, ul e, depois, escreva-as sem 

repeti-las. 

______________________________________________________________ 

 

7 – Junte as sílabas e escreva palavras com ‘ol’. 

 

ca          fa         che          cha         col        ra 

 

zol           an          çol          rol            len 

 

__________________             __________________             __________________ 

__________________             __________________             __________________ 


