
Atividades de 
leitura



COBRA

PORCO

SOPA

MESA

VASSOURA



CAVALO

BANANA

AVIÃO

BRÓCOLIS

VIOLÃO



CENOURA

PÁ

MOEDA

CANETA

CAMA



ELEGANTE

ELEFANTE

ESPECIAL

ARARA

ARANHA

ARRANCA

FORMIGA

FARINHA

FORNADA

COBRAR

CABRA

COBRA



CORTADO

CORUJA

CORAGEM

VACA

VOLTA

FACA

SALTO

SANTO

SAPO

ROBÔ

RODA

RONBO



A Menina do Leite

A menina era só alegria.

Era a primeira vez que iria à cidade, vender o leite de sua querida 

vaquinha.

Colocou sua melhor roupa, um belo vestido azul, e partiu pela 

estrada com a lata de leite na cabeça.

Ao caminhar, o leite chacoalhava dentro da lata.

A menina também, não conseguia parar de pensar.

"Vou vender o leite e comprar ovos, uma dúzia."

"Depois, choco os ovos e ganho uma dúzia de pintinhos."

"Quando os pintinhos crescerem, terei bonitos galos e galinhas."

"Vendo os galos e crio as galinhas, que são ótimas para botar 

ovos."

"Choco os ovos e terei mais galos e galinhas."

"Vendo tudo e compro uma cabrita e algumas porcas."

"Se cada porca me der três leitõezinhos, vendo dois, fico com um e ..."

A menina estava tão distraída em seus pensamentos, que tropeçou 

numa pedra, perdeu o equilíbrio e levou um tombo.

Lá se foi o leite branquinho pelo chão.

E os ovos, os pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as 

porcas e os leitõezinhos pelos ares.



O coelhinho pirracento

Vivia no bosque verde um coelhinho doce, meigo e macio, mas pirracento. Sempre que via 

algum animal do bosque tirava sarro dele. Um dia, quando estava sentado à sombra de uma 

árvore, aproximou-se dele um esquilo, e disse: Olá senhor coelho! O coelho não respondeu.

Olhou, mostrou a língua e saiu correndo. Que tolo! Pensou o esquilo. A caminho da sua 

toca, o coelho encontrou um cervo, que também quis saudá-lo. Bom dia senhor coelho! De 

novo o coelho mostrou a língua ao cervo e saiu correndo.

Assim aconteceram várias vezes com todos os animais do bosque que o coelho encontrava 

pelo caminho.

Um dia todos os animais decidiram dar uma boa lição no coelho mal educado, e fizeram um 

acordo para que, quando algum deles visse o pirracento coelho, não o cumprimentasse. 

Iriam fazer como se não o tivessem visto.

E assim aconteceu. Nos dias seguintes todo mundo ignorou o coelho. Ninguém falava com 

ele, nem o saudava. Um dia, todos os animais do bosque organizaram uma festa e o coelho 

ouviu onde iriam celebrar e pensou em ir, mesmo não sendo convidado.

Naquela tarde, enquanto todos os animais se divertiam, apareceu o coelho no meio da 

festa. Todos fizeram de conta que não o tinham visto. O coelho, constrangido pela falta de 

atenção dos seus companheiros, decidiu ir embora com as orelhas baixas.

Os animais, com pena do coelho, decidiram ir até a sua toca e convidá-lo para a festa. Não 

sem antes fazê-lo prometer que nunca mais faria pirraça a nenhum dos animais do bosque.

O coelho, muito contente, prometeu nunca mais pirraçar dos seus amiguinhos do bosque, e 

todos se divertiram muito na festa e viveram felizes para sempre.



Obrigada por baixar esse material. Caso queira compartilhar, prefira 

compartilhar o link do site www.carolfonoterapia.com assim posso 

acompanhar quem está baixando o material e o colega que baixa fica 

conhecendo o site e pode ainda baixar outros materiais que sejam úteis 

à sua prática.

Obrigada!

Carol Araújo


