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Nome: __________________________________________________________________ 

 

ANIMAIS DOMÉSTICOS E SELVAGENS 
 
 
 Animais domésticos são aqueles que vivem junto às pessoas, moram 

dentro de casa ou no quintal do dono. 

 Animais selvagens são aqueles que vivem soltos na natureza: na selva, 

montanhas, savanas, mares e rios. Muitos deles são perigosos, pois, pelo 

instinto de proteção, podem atacar quem se aproxima. 

 

1 – Pinte os quadros de acordo com a legenda. 

azul animais domésticos 

verde animais selvagens 

 

 vaca  coelho  periquito  girafa 

 cavalo  porco  cachorro  rinoceronte 

 tigre  tatu  urso  galinha 

 elefante  baleia  cobra  gato 

 tubarão  leão  ema  ovelha 

 

2 – Você já conhece os animais selvagens e domésticos. Agora, escolha um 

dos animais acima e pesquise sobre ele. 

 

Nome do animal: _______________________________________ 

É um animal:     (     ) doméstico                   (     ) selvagem 

Curiosidades sobre a vida do animal: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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DE OLHO NA ESCRITA 
 

1 – Faça a leitura do texto em voz alta e, depois, responda às questões com 

respostas completas. 

 

GOL DESCALÇO 

  

 Você consegue imaginar que, em uma partida de futebol de um 

campeonato tão importante como a Copa do Mundo, um jogador fez um gol 

descalço? Não? Pois acredite: isso aconteceu de verdade! 

 Na Copa de 1938, o Brasil jogava contra a Polônia debaixo de forte 

temporal, quando, de repente, o jogador brasileiro Leônidas Silva perdeu 

uma de suas chuteiras e, com o pé descalço, fez um golaço! 

 Atualmente, esse gol certamente seria anulado, mas na época foi 

aceito. 

 

1 – Explique  o que aconteceu de diferente em uma Copa do Mundo. 

______________________________________________________________ 

 

2 – Cite contra quem o Brasil jogava quando o fato diferente aconteceu. 

______________________________________________________________ 

 

3 – Por que o jogador fez um gol descalço? 

______________________________________________________________ 
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Esta atividade será realizada na aula on-line. 

 

 AUTODITADO 

 
1 – Escreva o nome das figuras. 
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Nome: __________________________________________________________________ 

 
Esta atividade será realizada na aula on-line. 
 
 
1 – Faça a leitura do texto, com atenção. 
 

A visita de Juvenal 

 

 Estava uma manhã de muito sol. 

 O pardal Juvenal decidiu aproveitar seu dia de folga e fazer uma visita 

ao caracol Vidigal. 

 Magal, a pardoca, preparou uns quitutes gostosos para o marido levar 

para o compadre Vidigal. 

 Juvenal sobrevoou o milharal e o cafezal carregando uma sacola com 

mingau de alpiste e torta de bacalhau. 

 Vidigal estava esperando no quintal, ao lado do degrau da escada, e 

achou legal a chegada do pardal. 

        Graça Batituci 

 

2 – Circule, no texto, as palavras com l no final de sílabas e sublinhe as 

palavras com u no final de silabas. Depois, escreva-as nos lugares 

correspondentes. 

 

Palavras com l no final de sílabas: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Palavras com u no final de sílabas: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


