
Copia as palavras e escreve frases com essas palavras. 

dez 

noz 

Data : ___/___/____ 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

avestruz 

rapaz 

rapaz 

dez 

nariz 

noz 

avestruz 

nariz 



Completa. 

Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Completa com s ou z. 

O Dinis faz dez anos. 

cap 
rap 
cab 

nar 
pet 
fel 

Separa as sílabas, como no exemplo. 

feliz 

arroz 

capataz 

perdiz 

lápi perdi de pé caba ananá 

fe liz 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Coloca corretamente as palavras nos desenhos. 

avestruz 
noz 

rapaz 
perdiz 

Escreve frases com as palavras: 

cabaz 

arroz 

raiz 

Escreve os nomes. 

Separa as palavras em sílabas: 

xadrez feliz 

timidez verniz 

satisfaz capuz 

capataz cartaz 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Escreve a palavra certa de cada figura: 

Completa as palavras e lê: 

Assinala com X o som az, ez, iz, oz, uz da palavras: 

perdiz 

dez 

capuz 

rapaz 

az ez iz oz uz 
cartaz 
nariz 
arroz 
luz 
talvez 
giz 

ez 
es 
iz 

us 
is 
oz 

fellho  
Jeslha  
Parlha  láplho  

nalha  
timidlha  

arrlho  
dlha  

plha co 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Ordena e copia a frase. 

Escreve o nome certo: 

nariz ou perdiz? 

arroz ou batatas? 

nós ou noz? cartaz ou cabaz? 

seis ou dez? capataz ou capuz? 

o    perdiz    comeu    do    Gaspar    arroz    A 

capuz    O    amarelo    é 

no    peru    cabaz    vai    O 

leva    perdiz    A    arroz    Zélia    para     a 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Escreve os nomes. 

Copia as palavras. 

nariz perdiz foz luz 

rapaz veloz rapidez paz 

verniz arroz cartaz feliz 

Escreve palavras com: 

az ez iz oz uz 

Escreve uma frase que contenha uma palavra usada no 
exercício anterior. 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Escreve os seus nomes: 

rapaz      az 

Escreve as palavras nos seus lugares: 

az ez iz oz uz 

giz     dez     Vaz     arroz     truz 
noz    luz     feliz     rapaz    fez 

capuz        perdiz 
noz            cabaz 
luz             nariz 
arroz         cartaz 



Observa, lê e escreve as palavras: 

Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Circunda, a vermelho, o az, ez, iz, oz, uz nas palavras: 

  juiz          cruz         dez         capuz           feroz           feliz 
  veloz       imperatriz        verniz         altivez            viuvez 
  satisfaz          vivaz        rapaz       embriaguez       solidez 

rapaz nariz noz perdiz 

avestruz xadrez Vaz arroz 

petiz capuz feliz talvez 

paz faz giz voz 

tenaz capataz timidez raiz 

Uma grande parte das palavras que no singular terminam com os sons 
az, ez, iz, oz e uz escrevem-se com z e nunca levam acento gráfico. 



Completa as frases: 

Lê, copia e ilustra: 

O Vaz foi assistir a uma caçada. 
Já passava do meio-dia, quando se ouviu a voz feliz do 
capataz a dar por terminada a caça. Chegou então a vez de 
contar o que se caçou. 
Era tanta perdiz… talvez dez. 

nariz rapaz raiz 

Escreve duas frases sobre o desenho: 

O Vaz leva o bolo de                       no                      .      

O cão ficou feliz ao ver a                      .      

O rapaz usa o                      e vai feliz.      

perdiz 
cabaz 
capuz 

noz 

Assinala com X a palavra certa. 

noz 

nós 

petiz 

perdiz 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Separa as sílabas das palavras, conforme o exemplo. 

avestruz capuz 

a-ves-truz 
perdiz cartaz 

arroz rapaz luz 

timidez capataz petiz talvez 

dez feroz verniz cruz 

viuvez vivaz juiz xadrez 

altivez solidez satisfaz veloz 

nariz 

noz cabaz raiz feliz 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê as palavras e faz os desenhos. 

rapaz nariz noz perdiz 

xadrez avestruz arroz capuz 

luz dez raiz cartaz 

cabaz giz 



Ditado de imagens. 

Data :          /         / 
ERROS ORTOGRÁFICOS : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê o texto e copia para o teu caderno. 

Responde. 

   Há festa na casa do Luís. 
   O rapaz faz dez anos. Há bolos de arroz e bolo de noz. 
   Que alegria! 
   O Luís é capaz de apagar a luz da vela do bolo. 
   Está muito feliz, o petiz. 

Descobre as palavras e escreve-as. 

O Luís está feliz 

Como se chama o menino do texto? 

O que está a acontecer na casa do Luís? 

Quantos anos faz o rapaz? 

Que bolos há na festa do Luís? 

dez va mal liz fe 

taz ca pa tis sa faz roz ar 

paz ra 



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 az, ez, iz, oz, ou uz. 

Lê as palavras e escreve as sílabas. 

perdiz cartaz 

Por um triz 
O gato Luís 
Não comeu a perdiz 
E por um triz 
Não ganhou uma cicatriz 
De bicada no nariz. 

Por um triz 

Como se chama o gato? 

O que é que o gato ia ganhando no nariz? 

Quem é o autor do poema? 

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

cicatriz 

O que queria comer o gato? 



Escreve um texto onde descrevas o gato Luís. 

Escreve: 

o singular de… o plural de… 

portões 

barcos 

limões 

balão 

perdiz 

cão 

Completa as palavras. 

as ou az? 

cab 
pat 

anan 
rap 

es ou ez? 

d 
In 

talv 
árvor 

is ou iz? 

ju 
Din 

láp 
fel 

os ou oz? 

an 
fer 

barc 
arr 

us ou uz? 

per 
cap 

l 
n 

Lê as perguntas que te podem ajudar. 

̶  O que é? 
̶  De que cor é? 
̶  É gordo ou magro? 
̶  É feio ou bonito? 
 

números 

fornos 

funis 

jornal 

capuz 

homem 

bonecos 

lápis 

escada 

sol 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

   Certa vez, a dona Perdiz organizou uma festa para o 
seu amigo perdigoto. 
   Pediu ao rapaz, que lhe fez o cartaz de várias cores. 
   Dona Perdiz colou o cartaz ao lado do chafariz. 
   O capataz viu o cartaz e disse: 
   ̶  Se o juiz não for, vai haver muita caça para o meu 
cabaz. 

O cartaz 

Lê o texto e copia para o teu caderno. 

Responde. 

O que organizou a dona Perdiz? 

Quem fez o cartaz? 

Copia palavras do texto terminadas em: 

Onde colou ela o cartaz? 

O que disse o capataz? 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Lê o poema e copia para o teu caderno. 

Uma gata adormecida 
é uma princesa a dormir. 
A bichana, não ronrona 
nem sequer sabe sorrir, 
mas quando acorda feliz 
roça-se pelo meu nariz 
e o segredo do que sabe 
está naquilo que ela diz. 
É uma princesa dourada 
que parece enfeitiçada 
a brincar de madrugada. 

Uma princesa enfeitiçada 

Responde. 

Como é a gata a dormir? 

O que faz a gata quando acorda? 

Onde está o segredo do ela sabe? 

Escreve o nome das imagens. 

Luís Infante, Poemas pequeninos para meninas e meninos, 3ª edição, 
Edições Gailivro, 2007 (excerto). 



Data :          /         / 
INFORMAÇÃO : 

Nome : 

LÍNGUA PORTUGUESA 1º 
ANO 

RUBRICA : 

Escreve as palavras com az, ez, iz, oz, uz. 
Escre

ve
 as p

alavras q
u

e
 d

e
sco

b
riste

. 



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: Num país distante… 

Sugestão: Há muito, muito anos…  

Sugestão: um rapaz – uma perdiz 
Personagens que participam na história.  

O que fizeram as personagens. 

Como acabou a história. 


