
       PARA LER E ILUSTRAR 

 

                                                                         
                                                       1º Ano        Data: 22/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 

 
                                  

               A sereia 

A pequena sereia 

ouviu o sino tocar. 

Após o sol nascer, 

foi à cidade passear. 

 

Lá, comeu salsicha e salada, 

bebeu suco de limão. 

Queria ficar bem elegante, 

arrumou o cabelo no salão. 

Voltou para o mar toda bela e exuberante! 

Wenidarc Cintra 

 

1 – Leia o poema e escreva as palavras que começam com a consoante ‘s’. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2 – Que a pequena sereia fez após o sol nascer? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3 – Conte o que ela fez na cidade. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4 – Como a sereia voltou para o mar? 

______________________________________________________________ 



 
                                                                         

                                                       1º Ano        Data: 22/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 

 

ANIMAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SER HUMANO 
 
 

Alguns animais podem fazer parte da nossa alimentação. Carne, leite, 

ovos, mel, são exemplos de alimentos que vêm dos animais. As carnes 

podem ser de bovinos, suínos, aves e peixes. O mel é produzido pela abelha. 

O leite é fornecido pela vaca ou cabra. Os ovos para alimentação humana 

são produzidos pelas galinhas e codornas. 

 

 Agora, é a sua vez!  

 Faça uma lista com os nomes dos alimentos de origem animal que são 

consumidos nas refeições realizadas em sua casa. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2 – De acordo com o tema que estudamos, quais são os animais que 

fornecem os alimentos citados abaixo: 

 

carnes: 

_____________________________________________________________ 

ovos: 

______________________________________________________________ 

mel: 

______________________________________________________________ 

leite: 

______________________________________________________________ 



 
                                                                         

                                                       1º Ano        Data: 22/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 
      Esta atividade será realizada na aula on-line. 
 
1 – Complete as frases com as palavras em destaque. 
 
 
 
 

a)    _________________ lavou as mãos com ____________________. 
 

b) No _____________________ de Samuel tem muitos sapos. 
 

c)  _____________________ é o dia de ir ao parque. 
 

d)  As compras estão na _________________________. 
 

e) A ____________________de batatas ficou gostosa. 
 

 
2 – Leia as palavras e, depois, numere os desenhos de acordo com as 
palavras. 
            sopa 
 
            salada                             
 
            sapato 
 
            saia 
 
            sofá 
 
            sino 
 
            suco 
 
            sapo 

 

        sábado – sítio –  Sueli  - sabonete – sacola – salada   
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2 

3 
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