
 

 

 

                                

                          

                                                                          

                                              

                                                  

                                                      

ildetefips2.blogspot.com 

      Alfabeto 



                                                                

 

                         

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ildetefips2.blogspot.com 

 

       Vogais 



 

                             

  

  

  

  

  

  



 

 

1-Escreva o alfabeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ildetefips2.blogspot.com 

       Atividades 



2-Quantas letras tem o alfabeto? 

 

3- Escreva as vogais? 

 

 

4-Circule as consoantes: 

a b c d e f g h i j k 

l m n o p q r s t u v 

w x y z 
5- Complete as palavras com as vogais:  

             
__rvoré      __lefante       __ndio          __vo       __rso 

ildetefips2.blogspot.com 

 a – e – i – o - u 



6_ Ligue a palavra ao desenho: 

anel                        

 

igreja 

 

escada 

 

avião 

 

ovo 

 

indio 

 

 

unha 

 

 

ildetefips2.blogspot.com 

 

         

         

           

     

           

  

         

  

              

 

              

 



7- Coloque as vogavs iniciais dos nomes das figuras: 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ildetefips2.blogspot.com 

 

 

 

___bacate 

  

  

 

 

 
 

____nel ___greja 

____ve ___vo 

___spada _____va ____culos 

____ma 



8- Escreve a letra inicial de cada desenho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ildetefips2.blogspot.com 

 

 

 

 

  

 
 

  

  

 
 



ildetefips2.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Faça um desenho para cada letra: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A E I O U 



ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do b:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: ba- be- bi- bo- bu- bão 

___ú            ___leia         __la 

 __nana           a __ cate             ___ia 

 __i          __ ___        ___ca 

Leia e desenhe: 

                                

 

 ba  be  bi  bo  bu 

boi baú boia 



Ildetefips2.blogspot.com           Atividade 

1- Forma palavras usando a família do B: 

Ba-be-bi-bo-bu-bão 

                                                       

__________________                                                                     ____________________ 

                                                                                    

__________________                                                                  _________________ 

_____________                                   __________ 

2- Leia os nomes e desenhe: 

baú boia boi babá bebê 
     

3- Copie: 

ba      be    bi     bo    bu   bão 
  

ca   -     -     cu     cão 

 



                                  Copie a familia do c:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: ca- - - co- cu- cão 

o__    __sa    fo__ __valo 

ma_ __  ____noa  __jú __ __ 

Leia e desenhe: 

                                 

 

 

 

ildetefips2.blogspot.com         

 ca  --  --  co  cu 

coco casa foca 



Ildetefips2.blogspot.com                           Atividade 

1- Forme palavras usando a familia do C: ca-co- cu 

                                            
    

  

 

                                    
 

 

 

2- Leia o nome e desenhe: 

caco cuia coco caco 

 

 

 

   

    

3- Separe as silabas: 

cola                                caco 

coco                               calo 

cama                               cubo 

Ildetefips2.blogspot.com                            

 

  

 

 

  



ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do d:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: da- de- di- do- du- dão:  

                                         
__________                      ____________                                      _______________ 

                                                                               

____________                    _____________                                     _________________ 

Leia e desenhe: 

                                                                                              

            

 

ildetefis2.blogspot.com 

 da  de  di  do  du 

cadeado dedo dado 



                         atividade  

1- Escreva o nome do desenho usando a familia do d: 

                                                            
 

 

                                                   
 

 

                                                         

 

2-Junte as silabas formando palavras e depois ligue o nome ao desenho 

correspondente:                                                              

                                                                                                                                   

                                                                                   

                                                                                  

                                                                              

                                                                                            

 

   

 
  

   

da do 

de do 

di a 

do ce 

do mi nó 



ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do f:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: fa- fe- fi- fo- fu- fão 

                                           

  ___o           ___ca           ___ca        ___rro         __ta 

Leia e desenhe: 

 

 

Copie: 

faca  -  foca  -   ferro  -   fada -  fio  -  fita  - fogo     

______________________________________________________________     

 

 fa fe  fi  fo  fu 

faca foca fio 



                         Atividade 

1- Escreva o nome dos desenhos: 

                                    
                                                                     

                                          

 

                                           

                                          

                                          

 

2-Complete as palavras com a familia do f: fa-fe-fi-fo-fu-fão 

___gão        __ijão       __ca 

__go          __rro        __lha 

   

   

 
 

 

   



ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do g:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: ga- go- gu- gão 

                                              

_____la       ___ta        __to        __lo       fi___     fo___ 

Leia e desenhe: 

 

 

Copie: 

galo   gol     goiaba    gelo   gola   gaiola   fogo     

__________________________________________________________     

 

 ga __  __  go  gu 

gelo goiaba galo 



                         Atividade                       (  ildetefips2.blogspot.com  )  

1- Escreva o nome dos desenhos: 

                                    
                                                                     

                                        

 

                                           

                                          

                                          

 

2-Complete as palavras com a familia do g: ga-go-gu-gão: 

fo____        __rila      __to 

fo____           fi___      __lo 

   

   

 
 

 

   



ildetefips2.blogspot.com        Copie a família do j:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: ja- je- ji- jo- ju- jão 

                                
___caré         __nela    ___mbo     __aninha     __ia      fei__ 

Leia e desenhe: 

 

 

Copie: 

jaca  -  jocaré  -  joia  -  janela -  jambo  -  jogo  - jaula    

______________________________________________________________     

 

 ja  je   ji  jo   ju 

jacaré jaca janela 



                         Atividade 

1- Escreva o nome dos desenhos: 

                           

 

                                                                                   

 

                                    

 

2-Complete as palavras com a familia do j: ja-je-ji-jo-ju-jão 

                                         

 

                                

 

   

   

 
  

____caré ___nela _____mbo 

_____ca ____buti Ca____
___ 



ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do l:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: la- le- li- lo- lu- lão:  

                   

__ta       __ranja       bo___      ___pis      __ço         __go 

Leia e desenhe: 

                                                                                              

            

 

 

 

 la  le  li  lo  lu 

lata laite bola 



ildetefis2.blogspot.com 

                           atividade  

1-Escreva o nome do desenho usando a familia do l :la leli l lu lão 

                                      
 

                                                        

 

                                                         

 

2-Junte as silabas formando palavras e depois ligue o nome ao desenho 

correspondente:                                                              

                              __________                                                                                     

                            ___________                                  

                            ______________                                                                                   

                            ______________                                     

                                        ____________                                                             

   

 
  

   

bo lo 

li mão 

lu a 

la ta 

la ran ja 



ildetefips2.blogspot.com        Copie a família do m:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: ma- me- mi- mo- mu- mão:  

                                        

_____la                  __lancia          ___sa                    ma  ____                          

Leia e desenhe: 

                                                                                              

            

 

 

ildetefis2.blogspot.com 

 ma  me  mi  mo  mu 

mala macaco maia 



                           Atividade  

1-Escreva o nome dos desenhos usando a familia do m: ma me mi mo mu mão             

                                         

 

                                                           

 

                                                                         

 

2-Junte as silabas formando palavras e depois ligue o nome ao desenho 

correspondente:                                                              

                __________                                                                                               

                            ___________                                 

                            ______________                                                                                 

                                                                              

 

   

   

   

mão 

li mão 

mo la 

ma ca co 



  ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do n:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: na- ne- ni- no- nu- não:  

                     

_____vio         __vem           __nho       __velo      

__ve                      

Leia e desenhe: 

                                                                                              

            

 

 

 

 na  ne  ni  no  nu 

novelo nuevem ninho 



ildetefis2.blogspot.com 

                           Atividade  

1-Escreva o nome dos desenhos usando a familia do n: na ne ni no nu não                                     

                                                   

 

                                                        

 

                                                   

 

2-Junte as silabas formando palavras e depois ligue o nome ao desenho correspondente:                                                              

                                     __________                                                                                                                  

                                     ___________                                            

                                     ______________                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                     

   

 

 

 

  

 

nu vem 

no ve 

nes cau 

ca der no 



ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do p:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: pa-pe -pi - po- pu- pão 

__to  __nela   __  _____ 

__a  ___ixe   __     __ __ca 

Leia e desenhe: 

                                                                                                         

 

 

 

 

 pa  pe  pi  po  pu 

panela pá pato 



Ildetefips2.blogspot.com                           Atividade 

1- Forme palavras usando a familia do P: pa pe pi po pu pão 

                                    
    

  

 

                                                                
 

 

     2-Leia o nome e desenhe: 

picolé pão pá panela 

 

 

 

   

    

2- Separe as silabas: 

 pia                                          

pena                               

picolé                                                           

panela                                        

pá                                                                           

  

 

 

  



ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do R:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: ra-re -ri - ro- ru- rão 

___i _logio   _ da  __do

___de    ___a   ____b0 

__posa ___dio  __ io   

Leia e desenhe: 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                             

 ra  re  ri  ro  ru 

rádio rede rei 



ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do S:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: sa- se- si- so- su- são:  

   ___po   ___no      ___co 

   _____cola              ___pato      _____pa 

Leia e desenhe: 

                                                                                              

            

 

 

 sa  se  si  so  su 

sapo suco sapato 



ildetefis2.blogspot.com 

                               Atividade  

1- Escreva o nome dos desenhos usando a família do S: 

                                                       
 

                                                   

 

                                                 

 

2-Junte as silabas formando palavras e depois ligue o nome ao desenho 

correspondente:                                                              

                                                                                                                                  

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                                                 

   

 
  

   

sa co 

se ta 

sol 

si no 

sor ve te 



ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do T:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: ta- te- ti- to- tu- tão:  

__ __    ___ ___ruga  ___barão 

___ ma ___ ____lefone   ___levisão 

 

Leia e desenhe: 

                                                                                              

            

 

 

 ta  te  ti  to  tu 

tomate tatu tubarão 



ildetefis2.blogspot.com 

                               atividade  

1- Escreva o nome do desenho usando a familia do T: 

                                                    

 

                                                                           

 

                                                       

 

2-Junte as silabas formando palavras e depois ligue o nome ao desenho 

correspondente:                                                              

                       _______________                                                                                                          

                                                          ________                     

                                ___________                                                  

                                  ___________                                

   

 
 

 

   

ta tu 

 te le 

to ma 

ta 

te 

  pe 

ne fo 

te 



ildetefips2.blogspot.com        Copie a família do v:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: va- ve- vi- vo- vu- vão:  

__ ca    ___la   __olão 

___ ____   _____ ______   o____  o__lha 

Leia e desenhe: 

                                                                                              

            

 

 

ildetefis2.blogspot.com 

 va  ve  vi  vo  vu 

Vovó vovô vela 



                               Atividade  

1- Escreva o nome do desenho usando a família do V: 

                                                       

 

                                                                  

 

                                                          

 

2-Junte as silabas formando palavras e depois ligue o nome ao desenho 

correspondente:                                                              

                                ___________                                                                                      

                                           _________               

                                _____________________                                                          

                                ___________                      

     

   

   

   

vo vô 

 vi o 

vi o 

va 

tão 

  ca 

ta le 



 ildetefips2.blogspot.com        Copie a família do x:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: xa- xe- xi- xo- xu- xão:  

__ drez    ____rope     ____le    ___mpu 

  _____cara    li ______      abaca_____  ___rife 

Leia e desenhe: 

                                                                                              

            

 

 

ildetefis2.blogspot.com 

 xa  xe  xi  xo  xu 

xicara xarope lixo 



                               Atividade  

1- Escreva o nome do desenho usando a família do X: 

                                                         

 

                                                               

 

 

 

2-Junte as silabas formando palavras e depois ligue o nome ao desenho 

correspondente:                                                              

                                ___________                                                                                  

                                           _________               

                                _____________________                                                       

                                ___________                      

                                                                                        

   

 
 

 

xí ca 

 xe  ri 

xa  ro 

li 

 pe 

  xo 

fe 

ra 



ildetefips2.blogspot.com        Copie a familia do z:     

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                           

Complete as palavras com: za- ze- zi- zo- zu- zão:  

 ___ngão     _____bra    ____lador 

  ____per         bu__na       _____ológico 

Leia e desenhe: 

                                                                                              

            

 

ildetefis2.blogspot.com 

 za  ze  zi  zo  zu 

zebra buzina ziper 



                               Atividade  

1- Escreva o nome dos desenhos usando a familia do z: 

                                               

 

                                                          

 

2-Junte as silabas formando palavras e depois ligue o nome ao desenho 

correspondente:                                                              

                                ___________                                                                                

                                 _________                         

                                _____________________                                           

                                ___________                      

                                                                                                             

ildetefis2.blogspot.com 

                                                                                                       

                                                                                                                                        

   

 
 

 

bu zi 

 za  bum 

zan  gão 

zi   per 

ba 

na 



                                                                                                                                                 

 

 

           rei                                                                                            rainha                                           

   médico                                                                               médica  me

menino                                        menina 

      pato                                                                                 pata              

     sapo                                sapa 

galo                                                                            galinha   

boi                                   vaca 

                                                   Atividade   

Masculino                                                                                                                                                        Feminino 



1-Escreva o feminino :    

                            

                                                                                                                                        

                                                                                                                              

2- Reescreva as frases substituindo o desenho pelo nome: 

a)   é o feminino do . 

 

b)  é o feminino de  

 

c)      é o  feminino de . 

                                                                                                                                                                             

 

ildetefips2.blogspot.com 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                               

                                                           

                                                                                                                                                       

                                                                   

                                                                                       

                                                                        

                                                                  

                                                                      

                                                                                                                                

                                                                                                                                 

ildetefips2.blogspot.com 

Singular   plural 

carro 

casa 

carros 

flor 

caderno 

cama 

moto 

panela 

casas 

flores 

cadernos 

panelas 

motos 

camas 

árvores 

tesouras 

árvore 

tesoura 



ildetefips2.blogspot.com                                   

                                                            

1- Separe as palavras do balão na coluna certa observando sua 

terminação:       

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

2- Complete fazendo o plural:  

 uma  cama ____________ 

a moto  _____________ 

um carro ______________                    

   Atividade 

Bola – casas – carro – caderno – dado – baú 

Dedos – bonecas – panela – pipocas - cavalos 

  Singular   Plural 



                                                                                                                                                    

 

 

         ildetefips2.blogspot.com 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                             

                                                                                                                                                    

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       Separação  silabica                                                                                                                                                     

Monossilaba 1silaba  Dissilaba 2 silabas 

rei to pa 

ca va boi 

flor 

pé 

lo ga 

po sa 

sol 

to ra 

to ga 

pau 

pá 

pia 

bo ca 

car ro 



 

 

                                            galinha              

                                             rainha 

                                                                      menina                 

                                                                             médico 

                                                                            picolé 

                                                                       pipoca 

                                                                    cavalo 

ildetefips2.blogspot.com 

   Trissilaba – 3 silabas 

ga   li nha 

nha   i ra 

 na   ni  me 

  co  di  mé 

 ca  po  pi 

 lo  va  ca 

 lé  co  pi 
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      Polissilaba 4 ou mais  silabas 

 me  lon  ci  a 

 a  ba ca  te 

 a  ba ca  xi 

 hi  po  pó  ta  mo 

 bor  bo  le  ta 

 ven  ti  dor  la 

 li  qui  di  fi  ca  dor 

 dor  ta  com  pu 



                                                                                                                                               

 

 

          

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                  

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                       

                                                                                                                                                             

                                                                                                      

                                                                                                          

  Artigo   

Artigo                                                                                                                                                    

 Definido:a,o,as,os  Indefinido:um,uma,uns,umas    

rei um pato 

uma vaca boi 

flor 

pé 

um galo 

uns sapo 

sol 

uns ratos 

um gato 

pau 

pá 

pia 

boca uma 

carros uns 

 O rei 

 O 

 O 

 A 

 O 

  O 

 A 

  A 



ildetefips2.blogspot.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

1- Escreva um artigo definido para cada nome: 

         galinha                               médico 

          rainha                            picolé 

           menina                                                pipoca 

                    cavalo                                          boca   

2- Circule os artigos das frases:  

a) O vovô comeu uns bolinhos.        c) Eu comprei uma bolsa. 

b) A menina ganhou umas balas.     d) O picolé é de uva.   

3) Escreva os artigos na coluna certa: 

 

                                          

 

 

       Atividade 

   

 

 

  
  

co 

  

 

mé 

   

definido indefinido 



ildetefips2.blogspot.com 

                                                                                                                                                 

 

1-   Complete com artigo definido: 

  __ computador           ______liquidificador 

 

    _____ ventilador                _____ borboleta  

___ picolés       ___flores 

3- Complete com artigo indefinido: 

  ______ hipopótamo          _____ abacaxi 

 

 ______abacate                    ______melancia 

_____ picolés       ___flores 

 

               Atividade 



                                                                                                                                               

 

 

            patão                                               patinho 

                                                                                            

     sapão                    sapinho 

  gatão                gatinho 

   cadernão                     caderninho 

    carrão                 carrinho 

   panelão                  panelinha 

Aumentativo                                                                                                                                                     Diminutivo 



                                    Atividade   

1-Escreva o diminutivo   

                            

                                                                                                                                        

                                                                                                                              

2- Reescreva as frases substituindo o desenho pelo nome no aumentativo: 

a)  A  é o . 

 

b) A  é o  . 

 

c)      é a  . 

                                                                                                                                                                             

 

ildetefips2.blogspot.com 

 



                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                

                                                                 

ildetefips2.blogspot.com                                 

Substantivo comum Substantivo próprio 

cidade 

Professora

a 

Porto Velho 

Escola 

menina 

loja 

mulher 

farmácia 

Escola 21 de Abril 

Ildete 

Maria 

Pague Menos 

Juliana 

Marisa 

país 
Brasil 



ildetefips2.blogspot.com                                 

                                                            

1- Separe as palavras do balão na coluna certa observando sua 

termnação:       

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

2- Complete fazendo o plural:  

 uma  cama ____________ 

a moto  _____________ 

um carro ______________                                                                                                         

   Atividade 

Bola – casas – Pedro– caderno – dado – baú 

Dedos – bonecas –Brasl – pipocas – cavalos-

Bia- carro- panela-Porto Velho- Belém 

  Próprio   Comum 


