
Copia as palavras e escreve frases com essas palavras. 

pombo 

atum 

Data : ___/___/____ 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

patim 

computador 

comboio 

computador 

atum 

patim 

pombo 

comboio 



Liga corretamente. 

Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Ordena as palavras e forma a frase. 

pomba 

cachimbo 

tambor 

nuvem 

pudim 

homem 

an ou am? 

b      co 
t       pa 

ajud 

en ou em? 

garag 
p      te 

t       po 

in ou im? 

l       po 
jard 

l      do 

on ou om? 

b      beiro 
da 

b 

un ou um? 

m      do 
at 

bigo 

no  pousam  As  campo.  pombas 

Completa com: 

É o comboio. 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Liga as imagens às palavras. 

Lê e copia. 

O Martim e a Carolina foram dar um passeio pelo jardim. 
Estava um tempo muito bom.  

Responde. 

tambor nuvem atum patim pombo 

Completa com am, im e om. Depois liga. 

romper 
marfim 

simpático 
campino 

rim 
carimbo 

s      pático 

r      per 

c       pino 

car       bo 

Quem foi ao jardim? 

Como estava o tempo? 

r marf 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

No fim das palavras os sons am, em, im, um escrevem-se 
com “m”. 

Completa as palavras com am, em, im, om, um. 

Copia e ilustra a frase. 

O Quim e o Benjamim passeiam no jardim. 

pud at nuv 

lâ      pada 

Antes de p ou b também se escreve com “m”. 

ta      pa po      ba co      boio 

car      bo t      bor pat 

jard c      pino marf 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Preenche os espaços com  ou . 

Faz a legenda: 

atum   pombo   ambulância   tambor   homem   pudim 

Ordena e copia a frase: 

leva   o   ambulância   A   doente 

ca      tiga 
ta      bém 

ba       deira 

vale       te 
cari      bo 

jardi 

jove 
o      tem 

nu      ca 
home co      boio li      par 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê e copia as palavras: 

tambor tempo pombo cachimbo 

comboio tampa campino campismo 

lâmpada lamparina bombeiro campo 

Repara que os sons am, em, im, om e um, antes de p ou b, se 
escrevem sempre com m. 

Preenche os espaços com  ou . 

po      te 
cachi      bo 

te       po 

sa       dália 
mora      go 

lâ       pada 

po      bo 
ta      bor 

li      do 

compasso impressora computador berbequim 

tromba biombo algum jasmim 



Lê e copia as palavras: 

Certo dia o Quim e o Valentim foram dar um 
passeio de comboio. Eles viram pombas a voar na 
bela paisagem. 
– Que bom seria dar a volta ao mundo – pensaram 
os meninos. 

at jard garag vag 

t s algAgu jasm 

Completa com m ou n. 

O mon  te está lin  do. As pom  bas voam   jun  to da nuvem  . 

Completa: 

homem jardim pudim nuvem 

Repara que os sons am, em, im, om e um, no fim das palavras se 
escrevem sempre com m. 

O con  boio passa ao lado do can  po  jun  to da fon  te. 

O jardineiro rega o jardin    com   a  man   gueira. 

c 
d 
s 

ta 
ça 
ta 

an 
c 
t 
l 

ber 
po 
po 

am 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê e copia as palavras: 

ambulância pinguim lâmpada comboio 

campismo compota andavam limpar 

simpático tempo rampa pombal 

Os sons am, em, im, om e um, antes de p ou b, ou no fim das 
palavras escrevem-se sempre com m. 

tem além fim lombo 

Circunda nas palavras os sons am, em, im, om e um: 

  jejum      acompanhar       assim      também       lampreia 
   campino     sempre    pomposo     compras      tampa 
  império       empresto       limpo      combinar     algum 

amendoim compasso bomba bombeiro 



Pinga a chuva. Fogem os pássaros dos campos para 
as suas casas. O céu é uma só nuvem. A passarada 
tem que esperar que o tempo limpe para 
regressarem, num só bando, à procura de 
alimentos. 

Relaciona corretamente: 

Preenche os espaços com  ou . 

ca      po 
pi      to 

ra      pa 

po      ba 
fala    

alé  

ca      to 
pi      ga 

ju      to 
ve      dia nu      ca le      ço 

assi 
grita 

si 
fu      do 

bo ve atu 
ba      co fo      te a      jo 

ve      to 
co      to 

Completa: 

p 
c 
l 

bo 
ba 
boio 

om 
pud 

s 
f 

im 

atum 

ponte 

laranja 

pomba 

comboio 

nuvem 

banco 

tambor 



Ordena as sílabas e escreve as palavras. 

Inventa uma frase para cada desenho. 

Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

pis mo cam 

Escreve o nome das imagens. 

pas com so 

da lâm pa 

ro bei bom 

ra ga gem 

vam es ta 

boi com o 

po com ta 

sa pai gem 



Descobre as “palavras mistério” e escreve-as. 

Ordena as sílabas e escreve as palavras. 

Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

za 

lim 

pe 

ba 
em 

lar 

do bi 
zum 

la 

am 

po 

bo ra em bom ba nu vem 

tam pa 

pe lim za 

pa da lâm ca chim bo ba lar em 

Preenche os espaços com  ou . 

po      bal 
a      dar 

ta       que 

li       par 
partia 

pudi 

álbu 
ate      ção 

to      bo 
ce    pi      gui ci      co 

pom bo bom ro bei jas mim pa tim 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

empurrar compota combustível campismo 

campo atum biombo âmbar 

berbequim bombeiro pombal camponês 

Escreve os nomes: 

tem po po cam jar dim 

Ordena as sílabas e escreve as palavras. 

Escreve uma frase para cada uma das palavras do 
exercício anterior. 



Completa as palavras com  ou . 

Escreve uma frase para cada palavra. 

li      pa 
home 

te      po 

ta       bor 
co     tage 

si 

lara      ja 
va      piro 

í      dio 
o      tem    po      te vi      te 

Escreve palavras com… 

m antes de p 

tambor 

pudim 

comboio 

acampar 

cachimbo 

cem 

homem 

pombal 

m antes de b m no fim 

computador 

bombeiro 

nuvem 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê e copia a frase. 

Pinta as palavras corretas. 

O Valentim foi no comboio até Ourém. 

cinto cinco nuvem pomba homem pombal 

an ou am? 

c      ponês 

ac      par 

b      co 

en ou em? 

patar 

v      to 

c 

in ou im? 

portante 

s      to 

l      do 

on ou om? 

c      boio 

t      to 

ap     tar 

un ou um? 

bigo 

at 

f      do 

Completa com: 

m      ta 

t      bor 

d      çar 

nuv 

p     te 

t      po 

pud 

verno 

jasm 

b      beiro 

p      bal 

f      te 

m      do 

alg 

j      to 

mundo fundo tambor pente campo dente 



Descobre novas palavras. Segue o exemplo. 

Escreve frases para as palavras: 

campo (– c, + t) linda (– l, + v) 

senta (– s, + l) mundo (– m, + f) 

onda (– o, + a) fonte (– f, + p) 

dentes (– d, + p) sessenta (– ss,+ t) 

tampo 

também 

entornar 

puseram 

antes 

Escreve as palavras seguindo o exemplo. 

nuvem 

algum 

pudim 

atum 

jardim 

nuvens 

Ordena as palavras e forma as frases. 

Alvim  bem   O   muito   canta 

animal   é   também   O   pombo   um 



Observa, lê e escreve: 

Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

a carruagem em as jornais ens 

nuvem 

o jardim im os jornais ins 

enfim 

o som om os jornais ons 

o atum um os jornais uns 

alguns 

construir 

TRANSPORTADORA 

PORTO    LISBOA    MADRID 

A transportadora faz transportes. 



Completa: 

O jovem 

A garagem 

No dia da festa de Sanfins, o tempo estava ótimo. 
No céu não havia nuvens. 
O Constantino foi ver a corrida de cavalos. Havia 
alguns muito rápidos. Os sons da festa assustavam 
os cavalos. 

O som 

O álbum 

O jardim 

Escreve duas frases sobre a gravura. 

Escreve referida a mais do que um. 

Um pato entrou na carruagem. 

Circunda, a vermelho, ans, ens, ins, ons e uns e escreve 
novamente as palavras: 

Sanfins uns álbuns margens clarins 

A margem 

Os 

As 

Os 

Os 

Os jardins 

As 



Observa e completa como no exemplo. 

Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

os homens 

as 

o homem 

a carruagem 

a nuvem 

o pinguim 

o pudim 

ans ens ins 

ons uns 

Completa com palavras que tenham: 

transporte 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Separa as sílabas das palavras, conforme o exemplo. 

bomba carruagem 

bom-ba 
homem lâmpada 

tambor transporte pombo 

bombeiro campo pudim jardim 

compota biombo nuvem amendoim 

instante construir transporte transpirar 

pinguim campismo garagem berbequim 

tempo cachimbo tampa lamparina 

TRANSPORTADORA 

PORTO    LISBOA    MADRID 

comboio 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê as palavras e faz os desenhos. 

tambor pombo cachimbo comboio 

lâmpada bombeiro pudim jardim 

atum homem nuvem pinguim 

bomba amendoim computador um 



Escreve as palavras que correspondem às imagens. Pinta. 

tambor 

atum 

tampa 

patim 

comboio 

pinguim 

computador 

pombo 

bombeiro 

lâmpada 

nuvem 

pudim 

Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 



Escreve o nome das imagens. 

Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê o texto e copia para o teu caderno. 

   O Quim teve hoje uma agradável surpresa, enquanto 
limpava o pombal. 
   Dos ovos das suas pombas nasceram belos e frágeis 
pombitos. 
   Eram tão pequeninos e sem penas!... 
   A mãe pomba aquecia-os amorosamente. 
   Ficou tão feliz, o Quim!... 

Descobre as palavras e escreve-as. 

A mãe pomba e os pombitos 

Como se chama o menino que limpava o pombal? 

O Quim teve uma agradável surpresa. Qual foi a surpresa? 

voou   A   pombal.   do   pomba   para   Quim  o 

Responde. 

Como eram os pombitos? 

O que fazia a mãe pomba? 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê o texto e copia-o para o teu caderno. 

Responde. 

Quem tem uma loja de animais? 

Onde fica essa loja? 

Quem foi ver os animais? 

   O Delfim tem uma loja de animais na rua do Pompeu, 
número cem. 
   O Serafim e o Valentim foram ver os animais. 
   Tiveram azar! Escorregaram e caíram. Muitos animais 
assustaram-se. Foi uma confusão. 
   Os papagaios palravam. 
   Os ratos chiavam. 
   Os esquilos saltavam. 
   Os peixes batiam as barbatanas e cantavam: 
   – Tombo, bombo, tombo, bombo, olé! 

O tombo 

Copia do texto as palavras com os sons indicados. 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

   O Valentim tem um pombal no quintal. 
   Ao domingo à tarde, ele costuma fazer a limpeza ao 
pombal. 
   Certo domingo, ficou a ver, durante muito tempo uma 
pomba a ensinar os pequenotes a voar. 
   Como a mãe, os pequenotes lá partiam e voavam, 
voavam… ou melhor, tentavam voar uma, duas… muitas 
vezes, até conseguirem. Por fim, pousavam, cansados e 
contentes, no jardim do vizinho Joaquim. 

O pombal do Valentim 

Escreve uma frase para o desenho. 

Lê o texto e copia para o teu caderno. 

Responde. 

O que tinha o Valentim no seu quintal? 

Em que dia da semana costuma limpar o quintal? 

O que ficou ele a ver num certo domingo? 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê o poema e copia-o para o teu caderno. 

Responde. 

Rodeia no poema as palavras com am, em, im, om, ou um. 

Lê as palavras e escreve as sílabas. 

Martim lâmpada 

Atchim, atchim, atchim, 
Espirra o Humberto e o Martim 
Atchim, atchim, atchim, 
Imita o pai Benjamim. 
 
Atchim, atchim, atchim, 
Espirra o Pompeu e o Franquelim. 
Atchim, atchim, atchim, 
Replica o avô Joaquim. 

Canção do atchim 

Diz o nome das personagens que espirraram no poema? 

Quem é o autor do poema? 

De que livro foi retirado este poema? 

João Manuel Ribeiro, Poemas para Brincalhar, 
Trinta por uma linha, 1ª edição, 2009 (Excerto adaptado). 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê o texto e copia-o para o teu caderno. 

   No aniversário da Constança cantaram os parabéns e 
ofereceram-lhe muitos presentes. 
   O Constantino ofereceu-lhe um monstro com olhos que 
davam luz. 
   A Rita deu-lhe um estojo de batons de brincar. 
   Por último, a Ana presenteou-a com um par de patins. 
   Mal a festa acabou, a Constança pegou nos seus patins e 
disse: 
   – Tenho uns patins tão lindos, vou já dar uma voltinha. 

Os presentes 

De quem era o aniversário de que fala o texto? 

O que ofereceu o Constantino à Constança? 

Responde. 

E a Rita, o que lhe ofereceu? 

Qual foi o brinquedo de que a Constança mais gostou? 

Copia do texto as palavras com os sons indicados. 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Escreve as palavras com am, em, im, om, um. 

Escreve as palavras que descobriste. 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Constrói um pequeno texto utilizando as indicações seguintes: 

Quando? 

Onde? 

Quem? 

Acontecimentos? 

Final? 

A história vai cumprir-se num local/espaço… 
Sugestão: No pombal 

Sugestão: Ontem 

Sugestão: O Quim – o pombo e a pomba 
Personagens que participam na história.  

O que fizeram as personagens. 

Como acabou a história. 


