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Instruções
Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os
professores as avaliem.
Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las.
Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem
precisar copiar os enunciados e figuras.

Quando o som das letras finais é igual em duas ou mais
palavras, dizemos que elas rimam.
1) Pinte os sons iguais dos pares das palavras abaixo.
coração

sapatinho

galo

coleira

caneco

madeira

sapo

menina

pião

dedinho

esquina

cavalo

marreco

papo

2) Chegou a hora de adivinhar. Leias as adivinhas a seguir e escreva as
respostas abaixo de cada uma delas.

a) O que é o que é?
Que tem chapéu mas não tem cabeça, tem boca mas não fala,
tem asa mas não voa? ______________________
b) O que é o que é?
Que tem 5 dedos, mas não tem unha?_____________________
c) O que é o que é?
Que há no meio do coração?________________________

3) Separe as sílabas .

Chovendo______________________________________
Milho__________________________________________
Chave_________________________________________
Galinha________________________________________
Sonho_________________________________________
Telha__________________________________________
Banho_________________________________________

4) Forme novas palavras acrescentando um S ao final da primeira
sílaba. Siga o exemplo.
Pote ____poste___________
Gota____________________
Reto____________________
Rico____________________
Pato____________________
Pata____________________
Gato____________________

5) Agora é sua vez de brincar . Chame seus pais, irmã ou irmão e
vamos jogar stop.
É bem simples. Com uma folha de caderno, monte uma tabela
com 5 ou 6 colunas. Escolha um participante do jogo e este
começa a pensar no alfabeto. Em um determinado momento fale
(PARE) a letra do alfabeto que parar vai ser a escolhida para
escrever o nome dos objetos escritos em sua tabela.
EXEMPLO :

B objeto cor
bola

fruta

alimento

cidade automóvel roupa pontos

bege banana beterraba Bagé

Belina

blusa

OBJ. cada item vale 10 pontos, caso haja repetição de algum
participante com o mesmo nome o item irá valer 5 pontos.
BOA SORTE E UM BOM DIVERTIMENTO.

