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O SEGREDO DA LAGARTIXA 

 

  No jardim das margaridas, morava a lagartixa Sofia que vivia sozinha, sem amigos. Ela só gostava da 

sua caixinha de segredo, não soltava e não mostrava a ninguém. 

  Um dia, Sofia sentiu dor e foi correndo procurar o doutor besouro. Ele disse que, para se curar, Sofia 

tinha que mostrar o segredo da caixinha. Sofia não teve outro jeito e pediu para chamar todos os bichos do 

jardim. 

  Vieram a minhoca, o caracol, a cigarra e a formiga. Todos queriam saber o segredo. Quando Sofia abriu 

a caixinha, os bichos ficaram encantados. Era muito amor que Sofia tinha guardado! 

Lectícia Dansa e Salmo Dansa. Texto Adaptado para fins pedagógicos. 

1. Responda: 

a) Onde Sofia morava? 

 ________________________________________________________________________________________                                                                                                     

b) E você, onde mora? 

 ________________________________________________________________________________________                                                                                                     

c) Quais foram os bichos do jardim que vieram saber do segredo da lagartixa? 

 ________________________________________________________________________________________                                                                                                     

2. Leia as palavras do quadro e faça o que se pede. 

segredo só        jardim 

 

a) Pinte a palavra que possui duas sílabas. 
 

b) Faça um x na palavra que possui uma única sílaba. 
 

c) Copie, na linha a seguir, a palavra que inicia com a sílaba “se”. 

 ________________________________________________________________________________________                                                                                                     

*Quantas sílabas tem esta palavra? __________________ 

3. Retire do texto uma palavra que inicie com letra maiúscula.  

______________________________________________________________________________________                                                                                                     
 

 Agora, outra palavra que inicie com letra minúscula. ____________________________________________ 

 

x 
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4. Leia a cantiga a seguir. 
 

 
 

a) Separe as sílabas das palavras destacadas da cantiga. 

• Barata – ________________________________________________________________________ 

• Vovô – _________________________________________________________________________ 

• Careca – ________________________________________________________________________ 
 

b) Escreva outra palavra que inicie com as sílabas das palavras que você separou. 
• Ba_____________ 

• Vo_____________ 

• Ca_____________ 

 

5. Relacione as palavras que tenham as sílabas finais iguais. 

( 1 ) asas      (    ) minhoca 

( 2 ) barata      (    ) casas 

( 3 ) careca      (    ) lata 
 

Observe a imagem: 
 

 
 

 
6. Agora, leia o nome do biscoito e responda às questões. 
 

BONO 

a) Quantas sílabas tem a palavra Bono? 

 ________________________________________________________________________________________                                                                                                     
 
b) Qual a última sílaba? 

 ________________________________________________________________________________________                                                                                                     
 
c) Escreva outra palavra que comece com bo. 

 ________________________________________________________________________________________                                                                                                     
 
7. Leia a frase e, depois, faça o que se pede. 
 

Mas ninguém podia imaginar que aquela luz, que brilhava tão bonita e tão forte, era a sua luzinha de dentro! 

 

 Separe, corretamente, as sílabas das palavras. 

 a) ninguém: _________________________________________________ 

 b) imaginar: _________________________________________________ 

 c) sua: _____________________________________________________ 

 d) brilhava: __________________________________________________ 
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LETRAS MAIÚSCULAS OU MINÚSCULAS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

8. Complete as frases a seguir. 

a) ___amãe fez um ___olo muito gostoso. 

b) ___abriel tem um lindo carro e ___aulinha tem uma linda boneca. 

c) ___ninha gosta muito de sorvete. 

9. Escreva dois nomes de dois membros de sua família. Esses nomes iniciaram com letra maiúscula ou 

minúscula? Justifique.  

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________                                                                                                     

                                                                                                    
 É comum em um reconto, aparecerem trechos de uma história conhecida, mas com alguns fatos novos ou 

com características diferentes da história original. 

 
10. Que tal você fazer sua própria versão do trecho, apresentado a seguir, da famosa história “O PATINHO 

FEIO”? Não se esqueça de criar um novo título. 

 

 
Reconto: 

____________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

Você viu que a letra inicial maiúscula deve ser 
usada em: 
 

 Começo de frase; 

 Nome de pessoa; 

 Nome de lugar.  

O COITADINHO 
DO PATINHO ERA 

TÃO FEIO QUE 
ATÉ 

A PATA TINHA 
PENA DELE. 
OS OUTROS 

PATINHOS ERAM 
AMARELINHOS, 

MAS ELE ERA 
CINZA E 

DESENGONÇADO. 
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11. Veja, na tabela a seguir, alguns títulos de histórias bastante conhecidas. Marque, com lápis de cor, os 

espaços que estão faltando entre as palavras. Em seguida, escreva o número de palavras que há em cada 

título. 

 

Título 
 

Número de palavras 
 

 
Ostrêsporquinhos 
 

 

 
Opatinhofeio 
 

 

 
Agalinhadosovosdeouro 
 

 

 
Acigarraeaformiga 
 

 

 
 

 


