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           Texto
      O Tito e o peixe
Hoje, o Tito foi ao rio Búzi.
No rio Búzi, viu muito peixe.
O Tito pediu ao rio; “Rio, vejo
muito peixe bonito, dá-me lá!”
O rio Búzi falou ao Tito: “Todo
o peixe é teu amigo. Leva!”.

1. Completa os espaços e forma as frases.

1.1 Liga as profissões representadas aos respectivos locais
de trabalho.

.a) Hoje o Tito foi ao
b) No rio Búzi                  muitos peixes.
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pescadorprofessora camponês

barco machamba escola



quiabo    hiena   caixa    hipopótamo
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1.2 Faz a legenda.

1.3 Ordena as palavras e escreve as frases.

a) caju bebeu sumo A Juju de

b) foi A Juliana Zavala a



1.4 Completa cada espaço com uma das seguintes palavras
formando frases.
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a) A Tita deu uma___________ao Quiano.

feijão   telefone    foto   Filipe

b) A Zena deu uma caneta ao_________.

zipe    Zito    zoto 
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2.1 Escreve no teu caderno as frases que o teu pai ou mãe ditar.

            Texto
Hoje eu fui à loja da vovó Xana.
Ela vive na vila de Moatize.
A loja dela é bonita.
Eu levei leite e peixe à vovó.

(A Sónia come salada).
(O Quico  come peixe).
(A Joca toma sumo).

2.

a) Copia o texto no teu caderno.

b) Completa as frases com as palavras do
texto.
Hoje _____ fui à_____da vovó _____.
_____vive na vila de _____.
A _____dela_____bonita.
Eu levei_____e_____à_____.

2.2  Ilustra no teu caderno com uma das frases do ditado.
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3.1 Faça a legenda das imagens com as seguintes palavras.

a) Rodeia as palavras do texto que
têm til (~).

b) Completa os espaço, de acordo com o
texto, e forma as frases.
A_____deu o_____ao_____.
O_____deu sumo de_____ao_____.

            Texto
A mamã deu o pão ao João.
O João dividiu o pão ao meio.
Ele deu pão ao seu amigo Julião.
O Julião deu sumo de limão ao João.

3.

feijão   pão   mão   limão



3.2 Coloca o til (~) nas palavras do quadro abaixo.

3.3 Ordena as sílabas e escreve os nomes.

3.4 Copia o texto para o teu caderno em letra cursiva.

O Yumi vai ao rio.
Ele vê o peixe no rio Maputo.
O Yumi leva o peixe e dá à tia Awa.
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Joao    Juliao    limao    feijao    pao 

laYo     naYa     iniW     Waaw
____      ____     ____      ____
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                                    Texto

                          O Gato e o Rato

Um dia, o gato e os ratos tiveram uma reunião.

O gato disse aos rotos para taparem a vista.

Ele comeu um rato. Mas um dos ratos não

tapou a vista e viu que o gato comia ratos.

Este avisou todos os ratos para correm para

fora da sala.

Assim, todos os ratos escaparam do gato.

Até hoje o gato e o rato são inimigos.

O gato_____aos ratos para taparem a vista. 
Assim, todos os ratos_____do gato.

O cão       afia    ovos

A Lila      roi     o lápis

O pássaro   põe    o osso  O Cão rói o osso.

4.

4.1 Copia o texto para o teu caderno em letra cursiva.

4.2 Complete as frases de acordo com o texto.

4.2 Liga as palavras como no exemplo e escreve as frases.

. . . .

....

. . . .

.

.
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4.3 Completa os espaços com (ss, es, is, os, om, im e um).

4.4 Divide as palavras em sílabas: 

o______o         m______ca
p_____bo          at______

pássaro     osso     campo     escola
____      ____     ____      ____

massa      pombo    capim
____      ____     ____
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                  Texto
             A Bola de Meia 
O tio Fausto deu uma bola de meia ao Luis.
Era uma bola feita de panos, fofa e leve.
O jogo anima. É golo do Luis! 
Foi uma festa bonita para os meninos e 
meninas.
Viva a bola de meia!

_____cola,    f_____ta,    amig_____,

Lu_____,     Fa_____to

5.

5.1 Completa as palavras abaixo com: (as, es, is, os e us).

5.2 Legenda a imagens.



a) Completa as frases com (o ou a).

______ menina é bonita.
______ aluno estuda muito.
______ menino é bonito.
______ aluno estuda muito.

Os meninos vão à escola.
                   escola
                   es co la
                   es

bola, O, Jojó joga à
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5.3 Cópia. Lê a frase e escreve.

5.4 Ordena as palavras e escreve a frase.

5.5 Artigos definidos.

5.5 Lê  a frase escreve-a no teu caderno.



isis us os es as

i u o e a
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5.3 Escreve na tua ficha quatro palavras que contém
(as, es, is, os e us).

5.4 Completa o quadro silábico usando a letra cursiva.



     2     ;_______;_______;_______;________;_______;_______;

_______;_______;_______;______;_______;_______;________;

_______;_______;_______;_______;______;_______;_______;

_______;_______;_______.

2

5 15

35 50

20

3 4 6 7 9

10 14 8 12 13 20

11

a) Uma pessoa tem 2 olhos. Cinco pessoas têm_____ olhos.

b) Um carro tem 4 rodas. Três carros têm _______ rodas.

15 22 16 5 18
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1. Escreve os números de 2 em 2 até 50.

2. Pinta os número pares.

3. Completa com os números de 5 em 5

4. Completa os espaços vazios.



2 + 2 =_____x 2 =______                   5 +_____= 2 x______=_____

4 + 4 =_____x______=______           6 + 6 = 2 x_____=_____

2 x 9=____                         2 x 2=_____                             2 x 3=____

2 x 4=____                        2 x 7=_____                              2 x 6=____

2 x 10=____                       2 x 1=_____                              2 x 5=____

2 x 7=____                         2 x 8=____

3 x 2=____         3 x 6=___         3 x 5=___            3 x 7=____

3 x 9=____         3 x 1=___          3 x 4=___           3 x 8=____  

a) A Sandra bebe 3 copos de leite por dia.

Quantos copos de leite a Sandra bebe em 5 dias?  

Resposta: A Sandra bebe ______ copos de leite em

cinco dias.

5. Completa os espaços vazios nas operações
seguintes.

6. Realiza as operações.

7. Completa os espaços vazios nas operações
seguintes.

8. Resolve os problemas e responde.
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2x1= 2                   3x1= 3                   4x1= 4                       5x1= 5

2x2= 4                  3x2= 6                  4x2= 8                      5x2= 10

2x3=_____            3x3=_____            4x3=_____                5x3=____

2x4=____              3x4=_____            4x4=______             5x4=____

2x5=______          3x5=_____             4x5=______             5x5=____

2x6=______          3x6=_____             4x6=______             5x6=____

2x7=_____            3x7= ____              4x7=______             5x7=____

2x8=_____            3x8=_____            4x8=______             5x8=____

2x9=_____            3x9=_____            4x9=_____               5x9=____

2x10=_____           3x10=____            4x10=____                5x10=___

b) Uma família come 3 pães por dia.

Quantos pães come em 5 dias? 

Resposta: A família come _______pães em cinco dias.

c) A Natacha come 4 mangas por dia. 

Quantas mangas ela come em 5 dias?  

Resposta: A Natacha come ____ mangas.

9. Observa e completa as tabuadas.
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99 – 10= ___                         24+14=___                           8x2=____

57 – 22=____                        34+4=____                           9x2=____

100 – 10=___                        55+12=___                             3x7=____

87 – 14=____                        27+32=___                            4x8=____

66 – 13=____                         14+41=___                             5x5=____

38 – 8=____                           27+12=___                            6x2=____

24 – 14=___                           197+50=___                         4x4=____
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10. Pinta a metade de cada imagem.

11. Calcula as operações.


