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O novo papel do S 
 

O S estava muito contente, pois havia recebido o convite de seu amigo 
dicionário para formar novas palavras. 

— Só que você terá que mudar de som também, disse o dicionário. 
— Mudar de som? Como assim? Perguntou o S. 
—Toda vez que você aparecer sozinho no meio de uma palavra, 

cercado por duas vogais, terá um som igualzinho ao de seu amigo Z. 
Muito animado, o S foi logo pedindo ao dicionário para conhecer 

algumas dessas palavras. 
E, para surpresa do S, quantas palavras havia ali: asa, aviso, casa, 

lousa, famoso, mesa, raposa, casaco... 
 
 

 FIQUE DE OLHO!             A letra ‘s’ tem som de ‘z’ quando vem 

                                           escrita entre vogais. 

 

1 – Leia o texto e circule as palavras com ‘s’ escritas entre vogais. 
 
2 – Use a letra S para completar as palavras. 

rapo____a                be____ouro              mu____eu              vi____ita 

a____a                     cami____a                televi____ão          parafu____o 

pre____ente              ____egredo              ____alada             ____urpre____a 

 

3 – Escolha 3 palavras do exercício anterior e forme uma frase com cada. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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FICHA DE LEITURA:  S INICIAL E S ENTRE VOGAIS 

 

1 – Leia com atenção. 

 

sábado            tesoura              sacola               subida               casaco       

camisa            silêncio              gasolina            salada                sucuri 

perigoso          usado                risada               casulo                 soldado 

corajoso          sufoco               raposa              cuidadoso            sorriso 

semana           sapato               música             camiseta              vaidosa 

             

No sábado, o soldado ouviu música e comeu salada. 

Sueli cortou sua camiseta com a tesoura. 

 

2 – Leia com atenção e ilustre com capricho. 

 

O SAPO LAVOU A MÃO 

 

O SAPO LAVOU A MÃO 

COVID ELE NÃO QUER NÃO. 

ELE FOI LÁ NA LAGOA, ESFREGOU AS MÃOS  

COM O SABÃO.  

(MAS QUE ESPERTÃO) 

 

 

CORONA ELE JÁ NÃO TEM, 

CHULÉ NÃO VAI TER TAMBÉM. 

O SAPO TODO LIMPÃO, 

LAVOU A MÃO COM SABÃO. 
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      Esta atividade será realizada na aula on-line. 
 

A princesa e o dragão 

      Leia a história, com atenção, e ajude a corajosa princesa a salvar seu reino, depois, 

faça uma bela ilustração. 

      Em uma  terra distante,  vivia uma corajosa princesa que queria salvar seu país de um 
terrível dragão, que destruiu 1 celeiro e colocou fogo em 5 casas.  
     Quantas propriedades ele destruiu?  
 

 

      O poder do dragão vinha de 9  dentes mágicos que ele tinha. Para salvar seu país, a 
princesa teria que retirar pelo menos 4 dentes mágicos do dragão, que não teria mais 
como fazer mal a ninguém.  
     Com quantos dentes o dragão ficaria? 
 
 
 
 

      A princesa fez um plano: ela ordenou que seus doceiros reais preparassem os mais 
gostosos doces da cidade. Pegou uma sacola e colocou 4 doces e deixou na mão direita, 
em outra sacola, colocou  mais 4 doces e pegou com a mão esquerda.  
      Quantos doces ela tinha nas duas mãos?  
 
 
 
 

      Ela saiu à procura do dragão. Quando o achou, ele estava dentro de uma caverna e 
ela começou a alimentá-lo. O dragão comeu  imediatamente 2 doces  e, depois, mais 3. 
Mais tarde,  então, ele comeu mais 1.  
      Quantos doces ele comeu no total?  
 
 
 
 

      Logo o dragão ficou com uma enorme dor de dente. A princesa disse: — "Acalme-se, 
eu sou dentista!" Ela escalou a boca do dragão e começou a puxar os dentes. A princesa 
arrancou 2 dos 9 dentes do dragão.  
     Com quantos dentes ele está agora? 
 
 



 
      Mas o dragão continuou a urrar muito bravo e ela saiu correndo e foi perguntar para o 
Mago o que ele achava que poderia ter ocorrido. O tal Mago morava em cima de uma 
enorme montanha encantada, e as pessoas só podiam chegar lá dando pulinhos. Com 
muita determinação em salvar seu reino do terrível dragão, a princesinha saiu pulando na 
estradinha. Primeiro ela deu 4 pulinhos, descansou e deu mais 3. Olhou e viu que já 
estava chegando. Deu mais 3 pulinhos e chegou na porta do Mago.  
      Quantos pulinhos ela deu até chegar lá no alto? 

 
 
 
 

      O Mago disse pra ela o seguinte:  — " Os verdadeiros poderes mágicos do dragão 
estão nos dentes caninos."  
      Quantas palavras o Mago falou para a princesa? 
 
 
 
 

      Ela entendeu a mensagem, voltou correndo para o palácio e ordenou ao cozinheiro 
real que fizesse o doce mais duro que ele conhecesse. O cozinheiro fez, então, 2 caixas 
de rapaduras, 5  caixas de pés de moleques e 4  caixas de quebra-queixo.  
      Quantas caixas de doces foram feitas?  
      
     
 
             

      Ela deixou todas as caixas de doces na porta da caverna, onde o dragão urrava 
desesperadamente. Quando ele sentiu o cheiro dos doces, veio correndo e comeu  5 
caixas  para experimentar.  
      Quantas caixas sobraram?  
     
 
 
                   

      Aí começou a dor de dente de novo e ele começou a chorar  e a chamar pela 
princesa-dentista. Ela arrancou os 2 caninos e o dragão perdeu seus poderes mágicos. 
Sem seus poderes, ele ficou muito bonzinho, tão bonzinho que a princesa resolveu 
convidá-lo para ir morar no castelo. Ele concordou em ir morar lá em paz, mas o dragão 
era tão grande e tão espaçoso que ocupou 3  dos 9 quartos que existiam no castelo.       
      Quantos quartos sobraram ? 
  
 
 
 
 
                          

Agora, ele  vive bem calminho no castelo e todo o povoado diz: — Viva a princesinha, que 
conseguiu reduzir o mal humor do dragão a ZERO!!!! 


