
 

                                                                         
                                                       1º Ano        Data: 25/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 
1 – Leia a história e descubra quais as palavras que você deve completar. 

Depois, faça a ilustração do texto:  

História 

       Certa vez, uma raposa bela e 

_______________ resolveu que queria 

ser famosa. 

 

 

       Uma noite, estava vendo 

________________ e viu um anúncio: 

um teste para ser artista de novela. 

 

 

       Rapidamente, se aprontou e foi ao 

lugar anunciado.  

       Na hora do teste, ficou muito 

________________! 

       Gaguejou, esqueceu a fala e se 

atrapalhou toda, e não passou no teste.  

      Coitada da raposa!    

                                                                                                                                                                                                
Wenidarc Cintra  

 

 

 

 

2 – Que a raposa queria ser? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3 – Por que a raposa não passou no teste? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

nervosa – charmosa – televisão   



 
                                                                         

                                                       1º Ano        Data: 25/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 

 

1 – Nome do livro: 

______________________________________________________________ 

2 – Quem escreveu? 

______________________________________________________________ 

3 – Quem ilustrou? 

______________________________________________________________ 

4 – Escolha três palavras do livro e copie-as em ordem alfabética. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5 – Que você aprendeu ao ler esse livro? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6 – Escolha uma parte do livro e faça um desenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

CIRANDA DA LEITURA 



 
 
                                                                      

                                                       1º Ano        Data: 25/09/2020 

 
Nome: __________________________________________________________________ 

 
       Esta atividade será realizada na aula on-line. 
 
                    TRÂNSITO  

Todos os anos, milhares de pessoas são vítimas de acidentes de 

trânsito. São atropelamentos de pedestres e ciclistas, e choques entre 

veículos que resultam, muitas vezes, em vítimas fatais. 

 O Código Nacional de Trânsito determina algumas leis que precisam 

ser cumpridas para que haja ordenamento do trânsito e maior segurança 

para as pessoas. 

 Conheça algumas regras: 

 Crianças menores de 10 anos devem andar no banco traseiro do 

veículo, bem acomodadas e usando cinto de segurança. 

 O pedestre deve atravessar a rua sempre na faixa de pedestre para a 

sua segurança. 

 O uso do cinto de segurança é obrigatório para todas as pessoas que 

estão dentro do veículo. 

 

1- Coloque C para o que for certo e E para o que for errado. 

(    ) Devemos andar sempre pela calçada. 

(    ) Podemos sempre brincar no meio da rua. 

(    ) Devemos atravessar a rua sempre na faixa de segurança. 

(    ) Precisamos olhar os dois lados da rua antes de atravessar. 
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Nome: __________________________________________________________________ 

 
      Esta atividade será realizada na aula on-line. 
 

ORTOGRAFIA: S (COM SOM DE Z) 
 

1 – Leia o poema, em voz alta, e ilustre-o. 

 

Quanta beleza 

há na rosa! 

A natureza a fez assim. 

Seu perfume e rara beleza 

encantam os jardins! 

 

2 – Leia, em voz alta, as palavras. 

realeza            rosa            natureza            beleza 

3 – Nessas palavras, as letras ‘s’ e ‘z’ representam: 

  (      ) o mesmo som e                  (      ) escrita igual. 

(      ) sons diferentes e                (     )  escritas diferentes. 

4 – Escreva o nome dos desenhos: 

 

 

 

 

 
 

 

  

   


