
 

                                                                         
                                                       1º Ano        Data: 21/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 

 

1 – Cante a música abaixo e, depois, ilustre-a: 

 

 

 

 

 

2 – Complete as frases sobre o sapinho com uma das palavras de cada 
quadro. 
 
 
 
 
 
 

a) O sapinho é muito ____________________. 
 

b) Ele nada ___________________________. 
 

c) O sapinho gosta de comer _____________. 
 

 
3 – Agora, escreva as frases que você completou usando letra cursiva. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

O sapo não lava o pé 

Não lava porque não quer 

Ele mora lá na lagoa  

Não lava o pé porque não quer 

Mas que chulé! 

a) quieto 
esperto 
feio 

    b) no açude 
        na lagoa 
        na piscina  

     c) frutas 
         pudim 
         insetos 

ORTOGRAFIA: SA – SE – SI – SO – SU  

 



                                                                         
                                                       1º Ano        Data: 21/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 

O sítio do tio Salomão 
 
            Tio Salomão tem um belo sítio. 
            Ele se dedica ao sítio e o deixa bem bonito! 
            Quem vai lá, vê o papagaio que fala, o sabiá que canta e a vaca 
Sabina que dá o leite quentinho toda manhã. 
            À tarde, tio Salomão se deita na rede, e logo o sono vem, porque lá 
não se ouvem ruídos nem apitos. 
            O sítio do tio Salomão é uma beleza! 
 

                                                                                                 Graça Boquet 

1) Quantos parágrafos há no texto? 

 _____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Quem é o personagem principal da história? 

 _____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3) Escreva onde se passa a história. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________  

4) Quais animais existem no sítio? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5) Cite o que podemos ver no sítio do tio Salomão.  

 _____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



A Bíblia 

 

  

                                                                         
                                                       1º Ano        Data: 21/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 
        Esta atividade será realizada na aula on-line. 

 

 

 

Existem muitos livros no mundo, mas a Bíblia é um livro muito especial. 

Ela é diferente de todos os outros livros, porque nos fala sobre Deus. 

A Bíblia nos diz como podemos conhecer a Deus e como nos 

tornarmos amigos Dele. A Bíblia nos diz como Deus quer que vivamos. Ela é 

um livro cheio de histórias sobre Deus e o seu povo.  

A Bíblia nos fala sobre como Deus nos ama e como Ele espera que nós 

o amemos. 

10 razões para ler a Bíblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER AONDE IR. 
Salmos 119 : 133 

PARA TER ALEGRIA. 
Salmos 19 : 8 

PARA TER SABEDORIA. 
Salmos 19 : 7 

PARA TER MAIS FÉ. 
Romanos 10 : 17 

PARA ENCONTRAR 
LIBERTAÇÃO.  

João 8 : 31  

PARA OBTER ÊXITO. 
Josué 1 : 8 

PARA TER UMA VIDA 
PURA. 

Salmos 119 : 9 

PARA OBEDECER A DEUS. 
Salmos 119 : 33  

PARA DISTINGUIR O BEM E 
O MAL. 

Salmos 119 : 11 

PARA VIVER EM PAZ. 
Salmos 119 : 165 



SANSÃO 

                                                                         
                                                       1º Ano        Data: 21/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 
Esta atividade será realizada na aula on-line. 

 

 

 
 Sansão é o coelhinho de pelúcia da Mônica. Ele é 

azul. 

 Os garotos da turma, principalmente o Cebolinha 

e o Cascão, adoram pegá-lo escondido da Mônica e 

dar nós em suas orelhas. 

 Sansão tem uma namorada, uma coelhinha de pelúcia rosa de nome 

Dalila. 

 

1 – Circule no texto o nome do coelhinho da Mônica. 

 

2 – Que Cascão e Cebolinha gostam de fazer com Sansão? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
3 – Escreva os nomes dos desenhos abaixo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                         
                                                       1º Ano        Data: 21/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 
LEITURA EXTRA 

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

para melhorar a fluência. 

      No decorrer da semana, faremos o momento da leitura nas aulas on-line. 

A bailarina 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

Não conhece nem dó nem ré 

mas sabe ficar na ponta do pé. 

 

Não conhece nem mi nem fá 

Mas inclina o corpo para cá e para lá. 

 

Não conhece nem lá nem si, 

mas fecha os olhos e sorri. 

 

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 

e não fica tonta nem sai do lugar. 

 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 

e diz que caiu do céu. 

 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

 

Mas, depois, esquece todas as danças, 

e também quer dormir como as outras crianças. 

                                                                                Cecília Meireles 


