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LEITURA EXTRA 

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

para melhorar a fluência. 

      No decorrer da semana, na aula on-line, faremos o momento da leitura. 

 

 

 TROCO E RIMO 
 
 Eu rimo e troco, 

 Você pode me ajudar? 

 Palavras com dois rr, 

 Vamos juntos brincar? 

 

 Troco uma carreta, 

 Por uma marreta. 

 

 Um marreco por qualquer treco. 

 Uma torrada por uma cocada. 

 Um jarro por um carro. 

 

 Uma barraca por uma faca. 

 Uma carroça por uma roça. 

 

 Uma bezerrinha, 

 Por uma galinha. 

 

 Agora vou parar. 

 Se você quiser, pode continuar. 

       Wenidarc Cintra 
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Esta atividade será realizada na aula on-line. 

 
ORTOGRAFIA: “R”  E  “RR” 

 

 
1 – Leia rápido e em voz alta. 

 

A rata arranha a jarra!  

A jarra a rata arranha? 
 

2 – A letra ‘r’ inicial e as letras ‘rr’ representam: 

     (       )  o mesmo som             (       )  a mesma escrita 

     (       ) sons diferentes            (       )  escritas diferentes 

 

3 – Agora, observe as palavras:   rata     -     jarra     -     arranha 
 
 

a) A letra ‘r’ vem escrita: 

         (      )  no início da palavra             (      )  no meio da palavra 

 

b) As letras ‘rr’ vêm escritas: 

         (      )  no início da palavra             (      )  no meio da palavra 

 

4 – Escreva apenas as palavras com ‘rr’. 

rede   -   serrote   -   torre   -   rato   -   rosa   -   guitarra   -   rua   -   churrasco 

________________________________________________________________________ 

  

 FIQUE DE OLHO!              No meio da palavra, entre vogais, escrevemos 

                                              ‘rr’ para indicar som forte. 
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 ORTOGRAFIA: “R”  E  “RR” 

 

 

1 – Leia, circule e escreva, sem repetir, as palavras com ‘r’ inicial. 
 

A roda dos erres 
 
 A ratinha, com coroa de rainha, e o rato, com coroa de rei, não 

ficavam sem roer. 

 A ratinha roeu o r de prato, nasceu o pato. O rato roeu o r de 

grato, nasceu o gato. 

 A rainha roeu, por engano, o p de prosa, nasceu a rosa. 

 De tantos erres, ficaram barrigudinhos e, dentro da roda, com o 

gato, o pato e a rosa, dançaram bem juntinhos. 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2 – Complete as palavras com “r” ou “rr”. 
 

ca_____o          ____elógio         ca_____oça          bete_____aba 

ca____tei____o         ca ____eta          ba_____iga          _____oda 

____ecado         fe ____o          ba_____ata          ca_____uagem 

____oupa        ____ainha          pi____ulito          guita_____a 

 

 

                                       Nunca aparecemos, assim, no começo... 
                                       Só entre vogais, para ter som forte (barriga). 
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O CORPO DOS ANIMAIS 

 
 Você sabia que nos zoológicos existem placas de identificação de 

todos os animais que estão lá? Nessas placas, há informações sobre suas 

características e muitos outros dados. 

 

1 – Agora, é a sua vez de preencher a ficha informativa de alguns animais e 

ilustrar. 

 

       Ele tem penas? ______________________ 

    Seu corpo é coberto por: _______________ 

              Esse animal pode viver em casa como animal 

                     de estimação?  ________________________ 

               cachorro 

         

    Ele tem escamas? ____________________ 

    Seu corpo é coberto por: _______________ 

              Esse animal possui boca ou bico?   

     _____________________________________               

               pássaro 
                                  
                   
                                              Ele tem penas? ______________________ 

    Seu corpo é coberto por: _______________ 

              Esse animal pode viver em casa como animal 

                     de estimação?  ________________________ 

                 jacaré  


