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1 – Leia, com atenção. 
 
 Com lápis preto e cuidado 

 Desenhei um animal. 

 Mas algo saiu errado, 

 Ele me olhou emburrado, 

 Sabe assim, meio de lado? 

 Acho que estava igual 

 A um bobo lobo mau. 

 [...] 
        Leo Cunha 

 

2 – Circule a última palavra da segunda, sexta e sétima linhas. Depois, 

escreva-as. 

__________________        __________________        __________________ 

 

3 – Observe as palavras que você escreveu. As terminações ‘al’ – ‘au’ têm: 

  

  sons iguais     escritas iguais 

 

  sons diferentes    escritas diferentes 

 

4 – Organize as sílabas e forme palavras. 

mal – a – ni   ___________________                

go – al      ______________________               

cui – do – da    ____________________    
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1 – Leia, encontre as palavras e escreva-as no local adequado. 
 

anelanzolalfacepulgadifícilbolsaazulfunilcalçamel 

 

       al             _______________________________________________________ 

     

 

       el            _______________________________________________________ 

 
    

       il             _______________________________________________________ 

 
     

       ol             _______________________________________________________ 

 
     

       ul             _______________________________________________________ 

       

 
2 – Complete as frases com as palavras adequadas.  

 
a) Pintei o quadro com o  ______________________. 

b) Isabel colocou o  __________________ no dedo. 

c) A abelha faz o  ____________________. 

d) Miguel gosta de desenhar em folha de  ___________________. 

e) Gabriel assistiu ao jogo de  ______________________. 

f) O __________________  carrega sua casa nas costas. 

 
caracol  -  pincel  -  mel  -  anel  -  papel  -  futebol 
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ANIMAIS SELVAGENS E DOMÉSTICOS 
 

 
 Os animais foram criados para viver livres e soltos na natureza, em seu 

habitat natural, onde encontram formas de se alimentar e sobreviver 

sozinhos. 

 Esses animais, que vivem livremente na natureza, sem receber a 

intervenção do homem em suas vidas, são chamados de animais selvagens 

ou silvestres. 

 Não são domesticados e podem possuir um instinto agressivo com 

relação aos seres humanos.  

 O homem foi amansando, domesticando alguns desses animais, 

tornando possível o seu convívio no nosso meio. A esses animais damos o 

nome de animais domésticos. 

 Os animais domésticos não têm medo da presença do homem. Pelo 

contrário, gostam de ter nossa companhia e de receber carinho. Alguns se 

tornaram animais de estimação e vivem em apartamentos e casas. Outros 

animais domesticados são criados no campo e servem para transporte e 

alimento para o homem. 

 

1 – Faça uma lista de animais selvagens e domésticos que você conhece. 

selvagens domésticos 
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LEITURA EXTRA 

 

Este poema é para você praticar a leitura. Leia várias vezes, em voz alta, 

para melhorar a fluência. 

No decorrer da semana, na aula on-line, faremos o momento da leitura. 

 

 

 Colar de Carolina 

 

 Com seu colar de coral, 

 Carolina 

 Corre por entre as colunas 

 Da colina. 

 

 O colar de Carolina 

 Cobre o colo de cal, 

 Torna corada a menina. 

 

 E o sol, vendo aquela cor 

 Do colar de Carolina, 

 Põe coroas de coral 

 Nas colunas da colina. 

                                                       Cecília Meireles 

 
 
 


