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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

 
 

 
 
Aluno(a):___________________________________________________________  
Ano:_______________________________________________________________ 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

 

Atividade 01 data:______/______/________                                                           Aproveitamento                                                                           
 

Bala      bala      Bala     bala 

Ba    Be      Bi      Bo      Bu       Bão 
ba    be      bi      bo      bu       bão 
 

boi            oba          baú         bebo                    
babou      babei       babo       Bia            babá           
bebia        Bibi          bebeu     bobão      boba           
bebia        bobo       babi         boa           babão                       
buba         bebi        baia          biba         baba     
 

Ba   Be   Bi   Bo   Bu    Bão 
ba   be    bi   bo    bu    bão 
 

boi    oba    baú    bebo     baba      babou    babei   
babo  Bia    babá   bebi      bebia     Bibi      bebeu     
boa   babi   boba    bebia    bobo      bobão    babão     
 

1- Complete com a vogais (a, e, i, o, u) ou (a, e, i, o, u) e leia: 

b___i            ob___            b___ú                 b___bo           bab___        
bab___u      bab___i         bab___               Bi___               b___bá                
beb___        b___bia         B___bi                bebe___          b___bão            
b___ba        Beb___a        b___bo               b___bi             bo___   
                   

b___i      ob___       b___ú         b___bo       bab___        
Bi___     bab___u     bab___i       bab___       b___bá         
beb___    b___bia     B___bi         bebe___      b___bão       
b___ba    Beb___a     b___bo        b___bi       bo___ 

 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
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Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

2- Leia e complete as historinhas. 

O boi baba. 
Babu é o boi. 
O boi e o bebê. 
O bebê é babão. 
Uau o  bebê babou.   
 
 

 
 
 
O ________ baba. 
__________ é o boi. 
O boi e o __________. 
O bebê é ___________. 
________ o _______ babou. 

              

 

O boi baba. 
Babu é o boi. 
O boi e o bebê. 
O bebê é babão. 
Uau o bebê babou.   
 

 

 

 

O ________ baba. 
__________ é o boi. 
O boi e o __________. 
O bebê é ___________. 
________ o ______ babou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

 
4 

ALFABETIZAÇÃO I
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Atividade 02 data:______/______/________                                                           Aproveitamento                                                                           

 

Cachorro       Cachorro 
 

Ca    Co    Cu    Cão 
ca     co    cu    cão 
 

cai          caiu        caco        cuca      cabo       acabou                
coa         cubo      acaba     bica        cuia        cueca     cuíca       
boca      cacau     caia         cabo      bocão     cocão     cabe 
 

Ca    Co    Cu    Cão 
ca     co    cu    cão 
 

cai       caiu       caco       cuca       cabo      boca       
cabe      coa        cubo       acaba      bica     cuia        
cueca     cuíca     acabou    cacau      caia      cabo        
 
 

1- Complete com (ca, co,cu, cão) ou (ca, co, cu, cão) e leia: 

___i               ___iu               ca___               ___ca               ___bo             
bo___           ___be              ___a                 ___bo            a___ba     
bi___            ___ia               cue___             ___íca           a___bou  
ca___u         ___bo              bo____            co____    
 

 
___i       ___iu        ca___         ___ca       ___bo       
bo___     ___be         ___a         ___bo       a___ba      
bi___      ___ia        ___eca       ___íca      a___bou    
ca___u     ___bo       bo____       co___   
 

 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

2- Leia e complete as historinhas. 
 
O cacau caiu. 
Bibi é o bebê. 
Bibi babou o cacau e caiu. 
Coca bibi. 
O boi e a bibi. 
 

 

 

 

 

 

O __________ caiu. 
Bibi é o __________. 
____ o cacau e caiu. 
_____ bibi . 
O ____ e a bibi. 
         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O cacau caiu. 
Bibi é o bebê. 
Bibi babou o cacau e caiu. 
Coca bibi. 
O boi e a bibi. 
 

O cacau ______. 
Bibi é o ________. 
Bibi ______o cacau e caiu. 
Coca _______ . 
O boi e a ______. 
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Atividade 03 data:______/______/________                                                           Aproveitamento                                                                           

 
Dado     dado      Dado   dado 
 

Da    De    Di    Do     Du     Dão 
da    de    di     do     du      dão 
 

dado        doido       idade       cabide       Didi      cuidado  
dedão     dedo       Duduca     caduco      cadeia    dodói 
doeu        deu         caduca      cadê           dica        dia      Adão.  
 

Da    De    Di    Do     Du     Dão 
da    de    di     do     du      dão 
 

dado       doido     idade     cabide      Didi      cadê    
cuidado    dedão     dedo      Duduca        dia     
cadeia     dodói      doeu     deu        caduca    Adão                
 
1- Complete com (da, de, di, do, du, dão) ou (da, de, di, do, du, dão) e 

leia: 

___do          doi___        ida___          cabi___         Di___         ___a    
de___          ___do         Du___ca       ca___co       ca___ia      ___u 
___dói         ___eu         ca___ca        ___ca            A____ 
 

da___     ___ido     ida___     cabi___      Di___   ___a     
cui___do   de____    de___      Du___ca    ca___co         
ca___ia    ___dói    ___eu      ___u       ca___ca   A___  
 

       

 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

2- Leia e complete as historinhas. 
           

O dado é do Didi. 
Didi deu o dado a Bidu. 
Didi é educada. 
O dado é de cacau. 
Dudu babou o cacau.  
 

 
 
 
 
         

O _______ é do Didi. 
Didi ____ o dado a Bidu. 
Didi é educa____. 
O da__ é de cacau. 
_____ babou o cacau.  
 
 

         

 

 

 

 

 

O dado é do Didi. 
Didi deu o dado a Bidu. 
Didi é educada. 
O dado é de cacau. 
Dudu babou o cacau.  
 

 

 

 

 

  

 

O dado é do _____. 
Didi ___ o dado a. 
Didi é educa____. 
O dado é de ca____. 
Dudu ba_____ o cacau.  
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Atividade 04 data:______/______/________                                                            Aproveitamento                                                                           

 
Faca    Faca 
 

Fa     Fe     Fi     Fo     Fu    Fão 
fa      fe     fi      fo      fu     fão 
  
fica     fio     fofo      fubá      bafo      bife     bofe     fubá   
café    abafou     fiado     afofada      abafa     afofou   fé 
abafada      foi     facada      facão     fica    cafofo     foca    afiado  
  
Fa  Fe   Fi   Fo   Fu   Fão 
fa   fe   fi    fo   fu   fão 
  
fica   fio   fofo   fubá   bafo    bife    bofe    fubá   café    
abafou   fiado   afofada   abafa    afofou    fé    abafada      
foi   facada    facão    fica    cafofo     foca    afiado 
 

1- Complete com (fa, fe, fi, fo, fu, fão) ou (fa, fe, fi, fo, fu, fão) e leia: 

___ca       fo___      ___bá       ba___       bi___      bo___     ___bá   
Ca___      aba___u      ___ado      afo___da      aba___     afo___u    
aba___da      ___cada       ___cão     ___ca     cafo___     a___ado  
 
 

___ca    ___o     fo___    ___bá     ba___     bi___    bo___    
___bá     ca___     aba___u    ___ado    a___fada    aba___    
afo___u    aba___da     ___cada    ___cão     ___ca   cafo__      

 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente  
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2- Leia e complete as historinhas. 
 

A faca é de Fábio.  
Fábio afiou a faca.  
A faca ficou  afiada.  
A faca é boa. 
Fifi é a foca.  
Fábio deu cacau a foca.  
A foca babou o cacau.  
O cacau ficou babado. 
 

 

 

 

 

 

 

A _____ é de Fábio.  
Fábio afiou a ______.  
A faca ______ afiada.  
A faca é ____. 
_____ é a foca.  
Fábio deu cacau a ____.  
A _____ babou o cacau.  
O cacau _____ babado. 
 

 

 

 

 

A faca é de Fábio.  
Fábio afiou a faca.  
A faca ficou  afiada.  
A faca é boa. 
Fifi é a foca.  
Fábio deu cacau a foca.  
A foca babou o cacau.  
O cacau ficou babado 

A _____ é de Fábio.  
Fábio _______ a faca.  
A faca ______  afiada.  
A ______ é boa. 
Fifi é a _____.  
Fábio deu cacau a ____.  
A _____ babou o cacau.  
O cacau ______ babado 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
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Atividade 05 data:______/______/________                                                            Aproveitamento                                                                           

 
Gato Gato 

 
Ga    Go    Gu    Gão 
ga     go     gu    gão  
 

gago     gaga      digo     fuga      gole     figo     liga     lago   afogado  
fogão    fogo     liga     bigode    afoga     aguada     goiaba     gude  
agudo    bigodudo     goiabada     aluga    gado     Gugu    dedão   
 
Ga    Go    Gu    Gão 
ga     go    gu     gão  
 

gago   gaga   digo   fuga   gole   figo   liga   lago  afogado  
fogão   fogo   liga   bigode   afoga   aguada   goiaba  gude  
agudo   bigodudo   goiabada   aluga    gado   Gugu   dedão 
 
1- Complete com (ga, go, gu, gão) ou (ga, go, gu, gão) e leia: 

ga___      ga___       di___      fu___       ___le       fi____      li___     
la____      afo___do         fo____        fo___         li       bi___de     
afo____        ____iaba       ____de       a____do      bi____dudo     
____iabada        alu____       ____do     Gu___  
 

ga___       ga___      di___     fu___     ___le      fi____     li___     
la____      afo___do    fo____   fo___     bi___de      afo____        
____iaba       ____de       a____do      bi____dudo     ____iabada         

 

 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

2- Leia e complete as historinhas. 
 

Gugu deu o galo a Bidu. 
O galo é caduco. 
Bidu é gago. 
A goiaba é de Gugu. 
Gugu abafou a goiaba. 
A goiaba ficou boa. 
 
 

 

 

 
 
 
 
Gu___ deu o galo a Bidu. 
O ___lo é caduco. 
Bidu é ga___. 
A ___iaba é de Gu___. 
Gugu abafou a ___iaba. 
A ___iaba ficou boa. 

 

Gugu deu o galo a Bidu. 
O galo é caduco. 
Bidu é gago. 
A goiaba é de Gugu. 
Gugu abafou a goiaba. 
A goiaba ficou boa. 
 

Gu___ deu o galo a Bidu. 
O ___lo é caduco. 
Bidu é ga___. 
A ___iaba é de Gu___. 
Gugu abafou a ___iaba. 
A ___iaba ficou boa. 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Atividade 06 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
LUA     Lua     

 
La     Le     Li     Lo     Lu    Fão 
la      le      li      lo      lu    lão 
  
bola    lua   balão   lobo   alô   aula   bule   bala   lobão   lábio   fala 
falou   cabelo   cola   baleia   caule  cocada   lei   leia   Leo   Lula    
  
La   Le   Li    Lo    Lu   Lão 
la   le    li    lo    lu    lão 
  
bola    lua   balão   lobo   alô   aula   bule   bala   lobão   
lábio   fala   falou   cabelo   cola   baleia   caule  cocada   
lei   leia   Leo   Lula   
 

1- Complete com (la, le, li, lo, lu, lão) ou (la, le, li, lo, lu, lão) e leia: 

bo___a     ___ua    ba___ão    ___obo    a___ô    au___a   
bu___e   ba___a   ___obão   ___ábio   fa___a   fa___ou   
cabe___o   co___a   ba___eia   cau___e  co___ada   ___lei   
___eia    ___u___a    
  
bo___a     ___ua    ba___ão    ___obo    a___ô    au___a   
bu___e   ba___a   ___obão   ___ábio   fa___a   fa___ou   
cabe___o   co___a   ba___eia   cau___e   co___ada   ___lei    
 
 
 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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Caderno de Atividades Complementares 

Lili deu o balão a 
Léo. 
O balão caiu. 
Lili falou: 
- Cuidado! 

2- Leia: 
 

Lili deu o balão a Léo. 
O balão caiu. 
Lili falou: 
- Cuidado!  
 
 
3- Leia e depois complete: 
 

Leila deu o bolo ao lobo. 
O bolo é de fubá. 
O lobo comeu o bolo de fubá. 
- O bolo acabou. 
 
 
Complete: 
Leila deu o _____________ ao _____________. 
O bolo é de _____________. 
O _____________ comeu o _____________ de _____________. 
Leila falou: 
- O bolo _____________. 
 
____________ deu o bolo ao ____________. 
O ____________ é de fubá. 
O ____________ comeu o bolo de ____________. 
- O ____________ acabou. 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Atividade 07 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
JACA      Jaca     

 
Ja     Je      Ji      Jo      Ju    Jão 
ja      je      ji      jo      ju     jão 
  
jóia     jogo     juba     caju     beijo     jujuba     judiado     Juca    
Joca     jacá     ajuda     jibóia      jia      cajuada      judia      feijoada      
  
Ja   Je   Ji    Jo    Ju   Jão 
ja    je    ji    jo     ju   jão 
  
jóia    jogo    juba    caju    beijo    jujuba    judiado    
Juca    Joca   jacá   ajuda    jibóia    jia    cajuada    
judia    feijoada    loja   
 
1- Complete com (ja, je, ji, jo, ju, jão) ou (ja, je, ji, jo, ju, jão) e leia: 

____ia     ____go     ____ba     ca____     bei____     ju____ba     
____diado     ____ca    ____ca     ____cá     a____da     ____bóia      
____a      ca____ada      ____dia      fei____ada    
  
____ia    ____go    ____ba    ca____    bei____    
____juba    ____diado    ____ca    ____ca   ____cá   
a____da    ____bóia    ____a    ca____ada    ____dia    
fei____ada    lo____   
    
 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 



                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

 
15 

ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

A jibóia caiu. 

Ela caiu no jacá. 

Juca ajudou a jibóia 

2- Leia: 
 

A jibóia caiu. 
Ela caiu no jacá. 
Juca ajudou a jibóia. 
 
 
 
3- Leia e depois complete: 
 

A jaca é de Juca. 
Juca deu a jaca a Jô. 

Jô beijou Juca. 
A jaca de Jô caiu. 
Jô jogou a jaca. 

 
 
Complete: 

A ____________ é de Juca. 
Juca ____________ a jaca a ____________. 
Jô ____________ Juca. 
A jaca de Jô ____________. 
Jô ____________ a jaca. 
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Atividade 08 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
Macaco      Macaco     

 
Ma     Me      Mi      Mo      Mu    Mão 
ma      me      mi      mo      mu     mão 
  
 

amigo    melado    comida    cama    moela    dama    fama    
goma    lama    mão    mula    médico    miado    ema    meia    
mamão    miou    amado    moeda     camelo     moda      
  
Ma   Me   Mi    Mo    Mu   Mão 
ma   me    mi    mo    mu   mão  
  
amigo    melado    comida    cama    moela    dama    fama    
goma    lama    mão    mula    médico    miado    ema    
meia    mamão    miou    amado    moeda    camelo    moda   
 
1- Complete com (ma, me, mi, mo, mu, mão) ou (ma, me, mi, mo, mu, 
mão) e leia: 

a_____igo    _____lado    co_____da    ca_____    _____ela    
da_____    fa_____    go_____    la_____    _____la    _____dico    
_____ado    e_____    _____ia    ma_____    _____ou    a_____do    
_____eda    ca_____lo    _____da      
 

a_____igo    _____lado    co_____da    ca_____    _____ela    
da_____    fa_____    go_____    la_____    _____la    
_____dico    _____ado    e_____    _____ia    ma_____    
_____ou    a_____do    _____eda     ca_____lo     _____da      

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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   O macaco é de Gugu. 

   Gugu deu mamão  

ao macaco. 

   O macaco ficou melado. 

2- Leia: 
 

    O macaco é do Gugu. 
    Gugu deu mamão  
ao macaco. 
    O macaco ficou melado. 

 
 
 
3- Leia e depois complete: 
 

Mico é o macaco. 
Ele é amigo de Malu. 

Malu dá goiaba a Mico.  
Mico come a goiaba. 

 
 
Complete: 

Mico é o __________. 
Ele é __________ de Malu. 
__________ dá __________ a __________. 
Mico __________ a goiaba. 
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Atividade 09 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
Nabo      Nabo     

 
NA     NE     NI      NO     NU     NÃO 
na      ne      ni      no       nu     não 
  
boneca     cana     canoa     cone     canudo     fino     menino    
nuca    abano     banana     nome     dono     nabo     boné     fone    
limonada      limão     cola      mola      lama      camelo      canela          
  
Na   Ne   Ni    No     Nu    Não  
na   ne    ni    no     nu    não 
  
boneca    cana    canoa    cone    canudo    fino     menino    
nuca    abano    banana     nome     dono     nabo     boné     
fone    limonada    limão     cola    mola    lama     camelo       
 
1- Complete com (na, ne, ni, no, nu, não) ou (na, ne, ni, no, nu, não) e 

leia: 

bo____ca     ca____     ca____a     co____     ca____do     fi____     
me____no    ____ca    aba____     bana____     ____me     
do____    ____bo     bo____    fo____    limo____da        ca____la      
 
bo____ca     ca____     ca____a     co____     ca____do     
fi____     me____no    ____ca    aba____     bana____     
____me     do____    ____bo     bo____    fo____    ca____la      
 
 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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Ana bebeu limonada. 

A limonada é de limão. 

Ela deu limonada a Neide. 

Neide não bebeu. 

2- Leia: 
 

Ana bebeu limonada. 
A limonada é de limão. 
Ela deu limonada a Neide. 
Neide não bebeu.  

 
 
 
3- Leia e depois complete: 
 

O nabo é de Nicolau. 
Nicolau botou o nabo na cuia. 

A cuia caiu. 
Nicolau pegou o nabo. 

 
 
Complete: 

O __________ é de __________. 
Nicolau __________ o nabo na cuia. 
A cuia __________. 
Nicolau __________ o nabo. 
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Atividade 10 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
Cidade      Cidade     
 
 
 

CE     CI 
ce      ci 
 

cidade   cedo   cego   face   macio   cebola   cinema   doce   cela 
cinema   doce   coice   oficina   ceia   cédula   céu   foice   bacia      
  

Ce     Ci  
ce     ci  

 

cidade   cedo   cego   face   macio   cebola   cinema   doce   
cela  cinema   doce   coice   oficina   ceia   cédula    céu    
 
1- Complete com (ce, ci) ou (ce, ci) e leia: 

___dade       ___do       ___go       fa___      ma___o       ___bola   
___nema       do___         ___la            ___nema     do___        
___oice         ofi___na          ___ia          ___dula        ___u    
  
 

___dade       ___do       ___go       fa___      ma___o      ___bola   
___nema       do___         ___la            ___nema      do___        
___oice         ofi___na          ___ia          ___dula        ___u    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Célia foi ao cinema. 
Ela foi cedo. 
Célia deu doce ao cego. 
O cego comeu o doce. 

2- Leia: 
 

Célia foi ao cinema. 
Ela foi cedo. 
Célia deu doce ao cego. 
O cego comeu o doce. 
 
 
3- Leia e depois complete: 
 

Celina foi ao cinema. 
 Celina comeu doce no cinema. 

Ela comeu doce de goiaba. 
O doce é uma delícia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Complete: 
 

Celina foi ao _______________. 
_______________ comeu doce no cinema. 
Ela comeu _______________ de _______________. 
O doce é uma _______________. 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Atividade 11 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
Pipoca      Pipoca     
 
 
 

PA     PE     PI     PO     PU     PÃO 
pa     pe     pi     po      pu     pão 
 

 
papai     pipoca     pomada     capela     pano     copo     pão     pia     
cipó     pino     pipa     pena     panela     mapa     peludo   piano     
paulada      picada      piada      pulo    
   
  

Pa   Pe   Pi  Po   Pu    Pão  
pa    pe    pi    po    pu     pão 
 

papai     pipoca     pomada     capela     pano     copo     
pão     pia     cipó     pino     pipa     pena     panela     
mapa     peludo     piano     paulada      picada      piada         
 
1- Complete com (pa, pe, pi, po, pu) ou (pa, pe, pi, po, pu) e leia: 

pa_____i     _____poca     _____mada     ca_____la     _____no     
co_____     ci_____      _____no      pi_____     _____na     
_____nela     ma_____       _____ludo   _____ano     _____ulada     
_____cada       _____ada       _____lo    
 
 

pa_____i     _____poca     _____mada     ca_____la     
_____no     co_____     ci_____      _____no      pi_____     
_____na     _____nela     ma_____       _____ludo   _____ano     
_____ulada     _____cada       _____ada       _____lo    

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Paula com e a pipoca. 

A pipoca pula na panela. 

Paula fala: 

- A pipoca é uma delícia. 

2- Leia: 
 

Paula come pipoca. 
A pipoca pula na panela. 
Paula fala: 
- A pipoca é uma delícia. 
 
 
3- Leia e depois complete: 
 

                         Pepeu foi à cidade. 
                    Pepeu pulou a lama. 

     Ele caiu na lama. 
                   Pepeu ficou melado de lama. 

 
 
Complete: 

Pepeu foi à ________________. 
________________ pulou a ________________. 
Ele ________________ na lama. 
Pepeu ficou ________________ de ________________. 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Atividade 12 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
Rato      Rato     
 
 
 

RA   RE   RI   RO   RU   RÃO 
ra    re    ri    ro     ru    rão 
 

 
roda        rua        raio        roeu         rifa        remo       ruga     rodo      
rabo        ruído        rolou          roupa           rei         rolo         ripa       
Renata         recado        remédio         ralo         rouco. 
   
  

Ra     Re     Ri     Ro     Ru     Rão  
ra      re     ri     ro     ru      rão 
 
 
 

roda    rua     raio      roeu       rifa      remo      ruga     
rodo    rabo     ruído    rolou      roupa       rei      rolo         
ripa     Renata     recado     remédio       ralo       rouco.   
 
1- Complete com (ra, re, ri, ro, ru) ou (ra, re, ri, ro, ru) e leia: 

_____da        _____a        _____io        _____eu         _____fa        
_____mo       _____ga       _____do      _____bo        _____ído        
_____lou          _____upa        _____lo         _____pa  _____nata        
_____cado        _____médio        _____lo         _____uco. 
 
_____da    _____a    _____io     _____eu    _____fa   _____mo       
_____ga   _____do   _____bo    _____ído    ____lou    ____upa        
_____lo    _____pa  _____nata  ___cado    ___médio    _____lo          
 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Rui rolou na rua. 
Ele ralou o pé. 
O pé de Rui doía, doía. 
Rui colocou remédio no pe. 

2- Leia: 
 

Rui rolou na rua. 
Ele ralou o pé. 
O pé de Rui doía, doía. 
Rui colocou remédio no pe. 
 
3- Leia e depois complete: 
 

                A roda rolou na rua. 
             A roda caiu no rio. 

                   O rio carregou a roda. 
                                     Roni pegou pegou a roda no rio. 

 
 
 
Complete: 

A _____________ rolou na rua. 
A roda _____________ no _____________. 
O rio c_____________ a roda. 
_____________ pegou pegou a _____________ no rio 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Atividade 13 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
Sapo      Sapo     
 
 
 

SA     SE      SI      SO     SU      SÃO 
sa      se      si      so       su      são 
 

 
sabiá    sofá    sacola    saia    selado    saco    sono     sino    sede  
subiu    soma    suado    selo    sujo    sabido    subida    sábado  
salada    semana    sílaba 
   

 
Sa   Se   Si    So   Su   São 
sa   se    si    so   su   são 
 
sabiá    sofá    sacola    saia    selado    saco    sono     
sino    sede  subiu    soma    suado    selo    sujo    
sabido    subida    sábado   salada    semana    sílaba 
 

1- Complete com (sa, se, si, so, su) ou (sa, se, si, so, su) e leia: 

___biá  ___fá  ___cola    ___ia   ___lado      ___co      ___no   
___no    ___de        ___biu       ___ma       ___ado      ___lo      
___jo    ___bido       ___bida       ___bado     ___lada    ___mana     
 
___biá  ___fá  ___cola    ___ia   ___lado     ___co      ___no   
___no  ___de     ___biu       ___ma       ___ado      ___lo      
___jo    ___bido    ___bida     ___bado    ___lada    ___mana     
 
 

 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

O sapo subiu a rua. 
Ele pulou a sacada. 
O sapo sumiu. 

2- Leia: 
 

O sapo subiu a rua. 
Ele pulou a sacada. 
O sapo sumiu. 
 
 

 
 
 
3- Leia e depois complete:  
 

Sônia é uma menina sapeca. 
Sônia pegou o sapo e colocou 

no saco. 
O sapo pulou a janela. 
- O sapo é sabido. 

 
 
 
 
 
Complete: 

Sônia é uma menina ___________. 
Sônia pegou o ___________ e colocou 

no ___________. 
O ___________ pulou a janela. 
- O sapo é ___________. 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Atividade 14 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
TATU     Tatu  tatu    
 
 
 

TA   TE   TI    TO   TU  TÃO  
ta     te    ti    to    tu    tão 
 
 
tapete     titia  teto      apito       teia       oito       bota    
tijolo       sete       tábua       toca       leite       peteca     latiu     lata 
batata       tomate       pote       sabonete      tabefe 
   

 
Ta  Te   Ti   To   Tu   Tão  
ta   te   ti    to    tu   tão 
 
tapete    titia  teto      apito       teia       oito       bota    
tijolo    sete     tábua    toca      leite       peteca     latiu     
lata    batata      tomate       pote       sabonete      tabefe 
 
1- Complete com (ta, te, ti, to, tu) ou (ta, te, ti, to, tu) e leia: 

___pete     ti___a      te___         api___          ___ia          oi___       
bo___        ___jolo         se___         ___bua         ___ca        lei___       
pe___ca       la___u       la___       bata___       toma___        po___        
 
___pete      ti___a    te___      api___      ___ia        oi___       
bo___      ___jolo       se___     ___bua     ___ca       lei___       
pe___ca    la___u     la___    bata___     toma___       po___        
 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Tito é um menino sapeca. 
Ele pegou seu apito e apitou. 
Tito colocou o apito no pote. 
O pote é da titia. 

2- Leia: 
 

Tito é um menino sapeca. 
Ele pegou seu apito e apitou. 
Tito colocou o apito no pote. 
O pote é da titia. 

 
 
 
3- Leia e depois complete:  
 

Tia Teca foi ao sítio. 
Ela levou tomate, batata e  

leite na sacola. 
Janine pegou a sacola. 
Ela ajudou Tia Teca. 
Tia Teca tomou suco de tomate  

e Janine tomou leite. 
 
 
 
 
Complete: 

Tia _______ foi ao sítio. 
Ela levou tomate, batata e ________ na ________. 
________ pegou a sacola. 
Ela ajudou ________ Teca. 
Tia Teca _______ suco de ________de Janine tomou leite. 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Atividade 15 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
Vaca      Vaca     
 
 

VA   VE     VI    VO   VU   VÃO 
va     ve     vi    vo     vu    vão 
 

 
valeta      vovô      vovó       viola       veneno       violão      cavalo 
novo     nove     violeta     fivela      pavão      avião     veado     luva 
ovo    ave voava    uva     veludo 
   

 
Va   Ve   Vi   Vo   Vu   Vão   
va    ve   vi    vo   vu    vão 
 

valeta     vovô     vovó       viola       veneno       violão      
cavalo   novo     nove     violeta     fivela     pavão   uva     
avião     veado     luva     ovo    ave   voava     veludo 
 
1- Complete com (va, ve, vi, vo, vu) ou (va, ve, vi, vo, vu) e leia: 

___leta      ___vô      ___vó       ___ola       ___neno       ___olão      
ca___lo      no___      no___       ___oleta       fi___la      pa___      
a___ão     ___ado     lu___    o___     ___ava      u___     ___ludo 
   
 

___leta   ___vô    ___vó     ___ola      ___neno       ___olão      
ca___lo     no___     no___     ___oleta      fi___la      pa___      
a___ão   ___ado    lu___    o___    ___ava    u___    ___ludo 
 
 
 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Vovô mora no sítio. 
Ele cuida do cavalo e do pavão. 
Vovô adora a ave colorida. 
Vovô toca viola para vovó. 
 

2- Leia: 
 
Vovô mora no sítio. 
Ele cuida do cavalo e do pavão. 
Vovô adora a ave colorida. 
Vovô toca viola para vovó. 

 
3- Leia e depois complete: 
 

Carolina foi à feira. 
Lá ela viu uma vaca no buraco. 
Ela falou: 
- Vovô, a vaca caiu. 
Vovô ajudou o dono da vaca. 
A vaca saiu do buraco. 
 
Complete: 

_________ foi à feira. 
Lá ela viu uma _________ no _________. 
_________ falou: 
- _________, a vaca caiu. 
Vovô _________ o dono da vaca. 
A vaca _________ do _________. 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Atividade 16 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
Xale      Xale     
 
 
 

XA    XE     XI    XO    XU   XÃO 
xa     xe     xi     xo     xu    xão 
 

 
abacaxi     xarope     luxo      Aleixo     faxina    ameixa    xerife 
caixão     mexido    deixou      puxa     baixa     feixe    caixote   
faixa    bexiga    roxo    peixão    lixa    coxa  
 
Xa   Xe    Xi    Xo   Xu   Xão 
xa    xe    xi    xo    xu   xão 
 

abacaxi     xarope     luxo      Aleixo     faxina    ameixa    
xerife   caixão   mexido    deixou    puxa    baixa     feixe    
caixote    faixa    bexiga    roxo    peixão    lixa    coxa  
 
1- Complete com (xa, xe, xi, xo, xu) ou (xa, xe, xi, xo, xu) e leia: 

abaca____     ____rope     lu____     Alei____     fa____na    
amei____     ____rife     cai____     me____do    dei____u      
pu____     bai____     fei____   cai____te   fai____    be____ga    
ro____     pei____      li____      co____ 
   
 
 

abaca____     ____rope     lu____     Alei____     fa____na    
amei____     ____rife     cai____     me____do    dei____u      
pu____     bai____    fei____   cai____te   fai____    be____ga    
ro____     pei____      li____      co____ 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

O xerife viu a caixa. 
Ele colocou abacaxi nela. 
O xerife comeu abacaxi e  
ameixa. 

2- Leia: 
 
O xerife viu a caixa. 
Ele colocou abacaxi nela. 
O xerife comeu abacaxi e  
ameixa. 
 
3- Leia e depois complete: 
 

                                        Xênia 
                                      Xênia é uma bela garota. 

                                    Rute é a vovó de Xênia. 
                                             Xênia deu um xale roxo para 

vovó Rute. 
                                     Vovó Rute botou o xale. 

                                                 Vovó Rute deu bolo de ameixa     
para Xênia. 

                                         Xênia comeu todo o bolo. 
 
 
 
Complete: 

____________ é uma bela garota. 
Rute é a ____________ de Xênia. 
Xênia deu um xale roxo para vovó ____________. 
____________ Rute botou o xale. 
Vovó Rute deu bolo de ____________ para Xênia. 
Xênia ____________ todo o ____________. 
 



                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

 
34 

ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Atividade 17 data:______/______/________                                                          Aproveitamento                                                                           

 
Zebra      Zebra     
 
 
 

ZA     ZE      ZI     ZO     ZU     ZÃO  
za      ze      zi      zo      zu     zão 
 

 
zebu    zelo     zona     juízo     zoada    reza     Zazá     dúzia    vazio 
azulado     buzina      azedo      moleza      azulão     doze    
batizado     beleza      azeite      azeitona      gozado 
   
 

Za   Ze   Zi   Zo   Zu   Zão  
za   ze   zi    zo   zu    zão 
 
 

zebu    zelo   zona    juízo    zoada    reza     Zazá   doze  
dúzia    vazio   azulado     buzina      azedo      moleza      
azulão   batizado    beleza     azeite     azeitona     gozado 
 
1- Complete com (za, ze, zi, zo, zu) ou (za, ze, zi, zo, zu) e leia: 

____bu      ____lo       ____na       juí____       ____ada      re____     
____zá        dú____a        va____o      a____lado      bu____na      
a____do      mole____         a____lão       do____     bati____do     
bele____          a____ite        a____itona        go____do 
   
 
 

____bu    ____lo    ____na     juí____     ____ada      re____     
____zá     dú____a     va____o      a____lado      bu____na      
a____do      mole____     a____lão       do____     bati____do     
bele____    a____ite     a____itona    go____do 

Excelente 
 --------------- 

Ótimo 

 --------------- 
Bom 

 --------------- 
Regular 

 --------------- 
Insuficiente 
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ALFABETIZAÇÃO I
  Escola Municipal Cassiano Ricardo 

Elaboração: Profs., Superv. e Orient. 
Caderno de Atividades Complementares 

Zélia foi ao batizado. 
Era o batizado de Zazá. 
Zazá ficou uma beleza. 

2- Leia: 
 

Zélia foi ao batizado. 
Era o batizado de Zazá. 
Zazá ficou uma beleza. 

 
3- Leia e depois complete: 
 

                                                   Zélia 
                     Zélia é neta de dona Zuleica. 

                         Zélia ajuda sua avó na cozinha. 
Vovó Zuleica comeu doce de ameixa. 

Zélia lava a panela suja de ameixa. 
Ela é uma boa garota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Complete: 

Zélia é neta de dona ______________. 
Zélia ______________ sua ______________ na cozinha. 
___________ Zuleica deu doce de __________ para Zélia. 
Zélia lava a ______________ suja de ameixa. 
Ela é uma boa ______________. 


