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Lista de Português (1): 

Querida aluno(a), 

 Fazer essa lista no caderno de português. Se o caderno estiver na escola, fazer em uma 

folha separada para colarmos depois. 

 Faça com capricho e atenção. 

 

1) Leia o poema abaixo e responda:  

 

 

2) Qual é o título do poema que você acabou de ler acima?  

 

3) Quartos versos e quantas estrofes há no poema?  

 



4) De acordo com o texto, encontre palavras que rimam com:  

Escolheu –  

Padrinho –  

Aquele –  

Nenhum –  

 

5) Faça uma pesquisa sobre a escolha do seu nome.  

Quem escolheu? 

Por qual motivo foi escolhido?  

Qual o significado? 

Você gosta dele?  

 

6) Coloque em ordem alfabética as palavras do quadro abaixo: 

 

 

  

 

 

 

7) Separe as sílabas das palavras abaixo: 

Gente - 

Padrinho - 

Meu - 

Coitadinho - 

Escolhesse -  

 

8) Procure no seu dicionário o significado das seguintes palavras:  

Justo - 

Decidiu -  

 

Gosto                          Chamar                   Tiver                              Grande 
 

Escolheu                     Vovô                        Seria                       Perguntar 
  

Justo                            Nome                  Escolha                     Coitadinho 



 9) Complete com M ou N as palavras abaixo: 

Ta___pa 

Cin___tura 

Vale__te 

Li___peza 

Seme___te 

Pime____ta 

Po____ba 

I___posto 

Te____po 

Pi____ta 

A___jo 

Bo___de 

 

10) Faça a leitura da imagem abaixo:  

 

11) Agora, responda de acordo com o que você observou. 

 O que vocês estão vendo nessa imagem?  

 Quantas crianças aparecem nessa imagem?  

 Descreva o comportamento dessas crianças.  

 Você acha que todas estão se divertindo? Explique. 

 Em que hora do dia acontece essa cena?  

 

12) Circule a palavra que representa ação nas frases abaixo.  

 Pedro chutou a bola. 

 Maria brincou de boneca.  

 Ontem eu chorei.  



13) Complete o alfabeto com as letras que estão faltando. 

A B ___ D E F___ H I K ___M N O ___P Q R___ ___T U V___ X Y___ 

14) Forme frases com os verbos abaixo: 

Sorrir -  

Deitar -  

Chorar -  

Brincar - 

15) Produção de texto. 

De acordo com o que você aprendeu, crie um poema visual. Observe alguns exemplos na página 

40 do seu livro de português. 

 


