Complete os textos
Fico muito feliz em compartilhar
esse material com você! Espero
que seja tão útil quanto é para
mim!
www.marinabolsonaro.com
https://www.instagram.com/fono.marinabolsonaro/
https://www.facebook.com/fono.marinabolsonaro/

ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS PARA FICAR
POR DENTRO DAS NOVIDADES!

Sugestão de uso:
Utilize impresso ou pelo computador!
Peça para a pessoa ler o texto e ir
completando as lacunas com as palavras
faltantes - falando e/ou escrevendo.

3.

Habilidades estimuladas:
1.
Ampliação do vocabulário;
2. Gera inferências;
Estimula a criatividade e imaginação;
4. Favorece o acesso lexical;
5.
Desenvolve a capacidade e
compreensão leitora.

1º ano
O MENINO E A BOLA
O MENINO JOGA ________________.
FUTEBOL É SEU ESPORTE FAVORITO.
A BOLA BATE NO __________ DO MENINO.
O __________________ CHUTA A BOLA.
A BOLA VAI DIRETO PARA O
_____________.
A TORCIDA GRITA E O MENINO FICA
MUITO ________________.
www.espacoprofessor.com

2º ano
O CACHORRO DE ALICE
ALICE TEM UM ___________________ DE
RAÇA.
O CACHORRO SE _______________ FUMAÇA.
FUMAÇA GOSTA DE ______________ COM
ALICE.
NA RUA, FUMAÇA É MUITO BRAVO, SE
ALGUÉM CAÇOA DE ALICE, ELE LOGO
COMEÇA A _______________.
A CRIANÇADA DA VIZINHANÇA ACHA
_________________ UM CACHORRO MUITO
VALENTE.
Lídia M. Morais

3º ano
ANIVERSÁRIO NA SALA DE AULA
ADRIANA ESTÁ FAZENDO ____________ ANOS.
SEUS COLEGAS RESOLVERAM FAZER UMA
FESTA

_________________.

A

_________________

PATRÍCIA PREPAROU TUDO NA HORA DO RECREIO.
ADRIANA GANHOU VÁRIOS __________________
DOS COLEGAS E DA PROFESSORA.
PEDRO LHE DEU UM ____________ ILUSTRADO;
BRUNA, UM BRINQUEDO; BRENO, UM PORTARETRATO; CRISTINA UM PAR DE __________ DE
ESTRELA; E A PROFESSORA, UMA BONECA COM
CHEIRO DE _____________.
ADRIANA FICOU MUITO ______________ COM
A "FESTA SURPRESA" E, DEPOIS DE _________________
SETE VELINHAS, AGRADECEU A TODOS COM
ABRAÇOS E BEIJOS.
Graça Batituci

4º ano
Branco como a neve
Jô, uma lebre que morava nos Alpes, corria pelos
campos cheios de neve até perder o fôlego, para escapar
de uma esperta _____________. A raposa farejou Jô, mas
não enxergou, pois a confundiu com a ____________.
Finalmente, a lebre conseguiu chegar à fazenda e pediu
asilo na ______________ dos coelhos.
– Quem está ai? – _________________ Henri.
– Sou eu, seu primo Jô, a raposa esta me perseguindo.
– Não é verdade! – gritou Henri.
– Meu primo Jô tem outra cor.
– Abra logo! – pediu Jô.
– A raposa esta ___________________!
Felizmente, a mamãe que também ouviu Jô, sabia que
algumas espécies de _______________ mudavam de cor
durante o inverno na Europa, para não serem vistas na
neve.
– Entre! – ela disse a Jô.
– Os ____________________ perceberam o inimigo. Eles
estão latindo!
– Agora a raposa vai ver só o que é ____________! –
exclamaram os coelhos enquanto os cachorros
perseguiam a raposa.

Helia Pereira

5º ano
Brincar é participar
Hoje em dia a televisão anuncia, com insistência, brinquedos
incríveis: sofisticados, coloridos, auto-suficientes, barulhentos e
caros. Uma tentação para _____________ criança.
Mas, com a mesma intensidade com que atraem a
________________, são deixados de lado após serem manipulados,
no máximo, durante uma semana. É que a maioria deles
dispensa a colaboração da criança. Esta precisa apenas apertar
um ________________ e ver a máquina maravilhosa funcionar por
si mesma. Está tudo previsto e certo, como um programa de
televisão. Só tem um defeito: cansa.
Por outro lado, quem nos explica a magia dos velhos
brinquedos e brincadeiras que sobreviveram aos nossos
bisavós, avós, pais e chegam a nós ainda fascinantes?
Que fada ou duende ______________ o pião, a pipa, as bolas de
gude, o jogo da amarelinha, o cabo-de-guerra, o mata-soltado,
o bilboquê, os cubos de montar e inventar, o barro para modelar
coisas e sujar crianças, a brincadeira de roda, o escondeesconde?
Quem descobriu essas ____________________ que nunca
enjoam? Foi a televisão? Foram os engenheiros das fábricas de
brinquedos? Não. Foram as próprias crianças através dos
séculos. Uma herança que deve ser _________________________ às
crianças futuras. Afinal, brincar sempre é preciso…
Maria Helena Correa

