
                                                                         
                                                       1º Ano        Data: 09/09/2020 

 

  
Nome: __________________________________________________________________ 

 

O QUE É O QUE É? 

 

1 – Leia, com atenção, responda às adivinhas e ilustre ao lado. 

      Uma dica: todas as respostas começam com a letra ‘r’. 

 

a. Sou o companheiro da rainha.  

         Sou o _________________________ 

 

b. Faço tic-tac. 

         Sou o _____________________________________ 

 

c. Sou um meio de comunicação. 

         Sou o _________________________ 

 

d. Sou usado para rapar a água. 

         Sou o _____________________________________ 

 

e. Sou uma flor cheia de espinhos. 

         Sou a _________________________ 

 

f. Sou um animal pequeno e gosto de comer queijo. 

         Sou o _____________________________________ 

 

 
rosa     rato     relógio     rádio     rei     rodo 
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Nome: __________________________________________________________________ 

 
O CORPO DOS ANIMAIS 

 Os animais são bem diferentes entre si. Um exemplo é a cobertura do 

corpo. Alguns animais são cobertos de pelos, outros são cobertos de penas 

e, outros, de escamas. A cobertura dos corpos dos animais exerce funções 

específicas importantes para a sobrevivência de cada espécie. 

  
 Os pelos têm várias funções: manter a temperatura do corpo, ajudam a 

proteger de choques, quedas, machucados e batidas, e de predadores. 

  
 As penas, como os pelos, também ajudam a manter a temperatura do 

corpo e auxiliam o voo dos pássaros e a natação, pois são impermeáveis à 

água. 

  
 Os peixes e os répteis possuem seus corpos cobertos por escamas. 

Elas têm a função de proteger e facilitar o deslocamento. 

  
 Alguns insetos possuem carapaças, que são resistentes e 

impermeáveis, e funcionam como uma armadura. Os anfíbios, como o sapo e 

a rã, possuem pele nua, ou seja, não possuem nenhum tipo de revestimento. 

 

1 – Agora, que você já aprendeu sobre a cobertura do corpo dos animais, 

complete as frases. 

 

a) O corpo do cachorro é coberto de  _____________________________. 

b) O corpo do peixe é coberto de ________________________________. 

c) O corpo das aves é coberto de _______________________________. 

d) O corpo da joaninha possui ________________________________. 

e) O sapo tem a  ____________________, não possui nenhum tipo de 

_______________________. 
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Nome: __________________________________________________________________ 

 
Esta atividade será realizada na aula on-line. 
 

ORTOGRAFIA: ‘R’  ENTRE  VOGAIS 
 

1 – Leia o texto e ilustre.  
 
 Maria Corajosa 
 
 Maria é corajosa! 

 Não tem medo de barata, 

 Nem de aranha. 

 Não tem medo de escuro, 

 Não chora e não faz manha. 

 

 Maria gosta de animais! 

 Ela tem uma arara, 

 Uma tartaruga e um periquito. 

 Gosta de girafa e de passarinho. 

 Respeita todos os bichos. 

 Não acha nenhum esquisito. 

 Wenidarc Cintra 

 

2 – Cite como é Maria. 

___________________________________________________________ 

 

3 – Escreva o nome dos animais que aparecem no poema. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 

  

CONTINUAÇÃO – MARIA CORAJOSA 
  
 

4 – Marque com um X as respostas corretas. 

a) Maria é: 

medrosa                        feia                        corajosa 

 

b) Maria respeita os bichos, porque: 

                aceita os animais como eles são. 

                acha todos os bichos feios. 

                não gosta dos bichos. 

 
 
 

                          No meio da palavra, entre vogais, sou fraquinho (arara). 
 
 
 
 

5 – Leia as palavras e forme outras com as sílabas em destaque.                                        
                                       

pião   -   pera   -   careta               

 

peneira   -   siri   -   agora             

 

careca   -   amarelo   -   barata               

 

farelo   -   garota   -   faro               

 

pente   -   besouro   -   barata      -         

 

avião   -   barata   -   pera               

  
  


