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1) Para derrotar o coronavírus precisamos da ajuda de todos. 

a) Das sugestões indicadas no folheto acima pinte a que você acha mais importante.  

b) O Cebolinha reforça o cuidado que devemos ter com as mãos. Como devemos 

higienizar as mãos?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c) Magali deixou um recado bem importante de como se comportar e se cuidar ao tossir 

ou espirrar. Observe as imagens e circule a atitude correta que devemos ter ao tossir ou 

espirrar.  
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O Cascão, aposto e ganho 

Vai morrer sem nunca tomar banho  

Cascão se a água é fria, eu tenho medo 

Se a água é quente, eu nem quero saber  

Eu vou contar não é segredo  

Até a chuva eu vivo a me esconder 

2) Escreva os objetos destacados em ordem alfabética.  

 

1- ___________________________ 4- __________________________ 

2- ___________________________ 5- __________________________ 

3- ___________________________ 6- __________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

a) Volte a música e retire uma palavra com ditongo: ___________________ 

b) Pinte de verde uma palavra com encontro consonantal. 

c) Agora, circule de azul uma palavra com duas sílabas. 

d) Retire da música, uma palavra com três sílabas: ______________________ 

3) Depois do banho, Cascão foi para aula de Português e aprendeu a forma correta para 

usar letras maiúsculas e minúsculas. Complete as palavras respeitando as regras da letra 

maiúscula e minúscula.  

____ amelo   ____ abiana  ____ aderno  _____ amilla 

_____ enrique  _____ aca  _____ ioleta  ______ rasil 

4) Leia as frases a seguir e marque um X nas corretas.  

(  ) Devemos escrever o nome dos personagens sempre com letra maiúscula. 

(   ) Usamos as letras minúsculas para iniciar frases e escrever nome de lugares e pessoas. 

(   ) O encontro vocálico é quando temos em uma palavra duas ou mais vogais juntas. 
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Localização e representação. 

Livro, páginas: 272 e 273. 


