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Nome: __________________________________________________________________ 

 

A ÁGUA NO PLANETA TERRA  

 No nosso planeta, a água está presente nos mares, oceanos, rios, 

lagos, lagoas, geleiras e também no ar que respiramos. 

 Mas nem toda essa água do nosso planeta pode ser aproveitada para o 

ser humano e animais beberem, para regar plantações, para cozinhar e para 

tantas outras atividades, pois parte dessa água é salgada. 

 Somente a água doce pode ser usada para essas atividades. E ela 

existe em pouca quantidade, se comparada com toda a água existente no 

planeta Terra. 

 No Brasil, país onde moramos, tem muita água, mas, mesmo assim, é 

preciso saber usá-la sem desperdício. 

 

1 – Compare as imagens e assinale com um X aquelas que mostram o 

desperdício de água. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                         
                                                       1° Ano        Data: 04/08/2020 

 

  
Nome: _________________________________________________________________ 

 

  

        O NINHO                                                       

Neusa viu um ninho 

Lá na laranjeira.  

Nove ovos vão chocar,   

Mas ela não pode tocar. 

 

Neusa gosta da chuva, dos rios, 

Das flores e dos animais. 

Ela adora cuidar da natureza! 

Ela cuida do ninho  

E de tudo mais. 

Wenidarc Cintra 

 

1 -  Leia o texto acima e responda: 

      Quem viu um ninho na laranjeira? 

______________________________________________________________ 

 

2 – Escreva os nomes dos desenhos abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortografia: NA – NE – NI – NO – NU – NÃO 
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Nome: __________________________________________________________________ 
 

      Dia dos Pais  

 

Papai, eu sei que sempre  

posso contar com você. Com 

seu amor e sua sabedoria.  

E o Dia dos Pais é o momento 

perfeito para dizer muito  

obrigado por tudo o que 

você fez.  

Eu te amo!  

 

Vamos fazer uma entrevista com alguém muito importante? Já sabe 

quem é? Se você disse papai, acertou. 

1 – Que você mais gosta de fazer? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2 – Qual  é a sua comida predileta? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3 – Pra qual time de futebol você torce? 

______________________________________________________________ 

4 – Qual a sua cor preferida? 

______________________________________________________________ 

5 – Qual é o seu maior sonho? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


