
 

 
 
                                   
 

                                  

Com ajuda de um adulto, leia o texto e responda as questões abaixo.

 

 

 

 
                                   
                                  

Com ajuda de um adulto, leia o texto e responda as questões abaixo.

 

 
                                   Série

Aluno(a)

                                  Disciplina

Com ajuda de um adulto, leia o texto e responda as questões abaixo.

 

 
Série:                               

Aluno(a) 

Disciplina: Português            

Com ajuda de um adulto, leia o texto e responda as questões abaixo.

Infantil 5 

 

 
                                  

                            
: Português            

Com ajuda de um adulto, leia o texto e responda as questões abaixo.

 

  

                               
                            Turma:
: Português            Conteúdo

Com ajuda de um adulto, leia o texto e responda as questões abaixo.

 

                                                             
Turma:          U 
Conteúdo: Família silábica do B.

Com ajuda de um adulto, leia o texto e responda as questões abaixo.

 

                              
   Professora:

: Família silábica do B.

Com ajuda de um adulto, leia o texto e responda as questões abaixo.

 

                               
Professora: Sayonara

: Família silábica do B. 

Com ajuda de um adulto, leia o texto e responda as questões abaixo. 

  

 
Sayonara 

 

 



 

 
 
                                   
 

                                  

Observe o texto e complete com as palavras que estão faltando.

 

 
                                   
                                  

Observe o texto e complete com as palavras que estão faltando.

 

 
                                   Série

Aluno(a)

                                  Disciplina

Observe o texto e complete com as palavras que estão faltando.

 

 
Série:                               

Aluno(a) 

Disciplina: Português            

Observe o texto e complete com as palavras que estão faltando.

Infantil 5 

 

 
                                  

                            
: Português            

Observe o texto e complete com as palavras que estão faltando.

 

  

                               
                            Turma:
: Português            Conteúdo

Observe o texto e complete com as palavras que estão faltando.

 

                                                             
Turma:          U 
Conteúdo: Família silábica do B.

Observe o texto e complete com as palavras que estão faltando.

 

                              
   Professora:

: Família silábica do B.

Observe o texto e complete com as palavras que estão faltando. 

 

                               
Professora: Sayonara

: Família silábica do B. 

 

  

 
Sayonara 

 

 



 

 
 
                                   
 

                                  

 

 

 
                                   
                                  

 

 
                                   Série

Aluno(a)

                                  Disciplina

 

 
Série:                               

Aluno(a) 

Disciplina: Português            

Infantil 5 

 

 
                                  

                            
: Português            

 

  

                               
                            Turma:
: Português            Conteúdo

 

                                                             
Turma:          U 
Conteúdo: Família silábi

 

                              
   Professora:

: Família silábi

 

                               
Professora: Sayonara

: Família silábica do B. 

  

 
Sayonara 

 

  



 

 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                   

 

 
                                   Série

Aluno(a)

 

 
Série:                               

Aluno(a) 

Infantil 5 

 

 
                                  

                             

  

                               
                            Turma:

 

                                                             
Turma:          U 

 

                              
   Professora:

 

                               
Professora: Sayonara

  

 
Sayonara 


