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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1) A partir do que você aprendeu neste bimestre, vamos escrever no quadro as vogais que

iniciam o nome de cada imagem abaixo: 

2) Olhe as cenas e faça um X no encontro vocálico que corresponde à cada situação:

AU AI EI 
AU 

UI 
OI 

https://www.soescola.com 

https://www.mestredosaber.com.br 
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3) Pinte de AMARELO as vogais e de VERMELHO as consoantes:

4) Circule as gravuras que possuem nomes iniciados com a letra P:

5) Observe a imagem e pinte o nome correto da figura correspondente.

https://soloinfantil.com 

https://www.aprenderebrincar.com 

https://br.pinterest.com 
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6) Observe as palavras que estão faltando sílabas. Vamos completar?

    _____LHO   ______RO 

7) Leia e relacione as palavras às imagens, usando os números correspondentes:

8) Numere com 1, 2, 3, 4 a ordem da história:

https://br.pinterest.com 

1 - TEIA  2 - TAPETE  3 - MOTO 

https://br.pinterest.com

https://br.pinterest.com 

http://www.ultracoloringpages.com https://www.colorironline.com 

http://www.ultracoloringpages.com/
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1) Responda a pergunta:

Pinte abaixo a quantidade correspondente ao total de filhotes que nascerão dos ovos da galinha. 

2) Conte quantos pintinhos cada galinha tem e represente o numeral:

3) Escreva nas casinhas o antecessor e o sucessor de:

https://www.google.com/search?q=parlenda+da+galinha+choca 

1 2 3 4 5 

https://br.freepik.com https://www.clipartkey.com 

http://professorarosamsilva.blogspot.com 

about:blank
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4) Complete a sequência:

Escreva os números em ordem crescente: 

Escreva os números em ordem decrescente: 

5) Vamos usar os sinais de   , ou     . 

6) Desenhe uma Dúzia de ovos no ninho:

7) Vamos resolver as operações:

https://www.professoravaldetecantu.com  

https://www.professoravald 

m-crescente-e-
decrescente.html

https://www.professoravald.com 

about:blank
about:blank


7 

8) Observe as imagens e marque um X nas que representam curvas fechadas:

1) Fases da vida.
Siga a legenda: Pinte de VERMELHO o bebê; Risque a criança; Circule o adulto; Marque um X no
idoso.

2) Pinte o número que representa sua idade:

https://br.pinterest.com 

1 2 3 4 5 6 7 

https://www.professoravald 

m-crescente-e-
decrescente.html

about:blank
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3) Pinte as imagens relacionadas às atividades que você realiza enquanto está na escola:

4) Circule as imagens relacionadas ao que usamos para realizarmos a nossa higiene pessoal:

https://www.drogariasaopaulo.com.br 

https://br.pinterest.com 

https://www.canstockphoto.com.br 
https://pt.pngtree.com/so/creme-dental 

https://galeria.colorir.com https://www.pinclipart.com http://pt.coolclips.com 
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5) Ligue as imagens relacionadas à parte do corpo que as crianças usaram para:

6) Risque as imagens relacionadas a hábitos saudáveis:

https://www.indagacao.com 

https://br.pinterest.com 
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7) Coloque no quadrado a carinha  para a atitude certa e uma carinha    para a 

atitude errada em relação ao outro. 

8) Dentre os personagens que representam as raças que formaram o povo brasileiro, circule

aquela que já vivia aqui quando os europeus chegaram. 

https://br.pinterest.com 

https://br.pinterest.com 
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9) Ligue as imagens dos objetos relacionados às partes do corpo nas quais eles são usados:

10) Observe as imagens e pinte a paisagem natural e marque um X na paisagem modificada:

https://www.novosaojoaquim.mt.gov 

https://br.pinterest.com 




