
 

Nível: Iniciação 

Versos Coloridos 

1. Lê o texto. 
 

 

Nesta tarde quentinha 

quem está no campo a pastar? 

É a linda vaquinha  

que gosta muito de passear. 

 

Naquela relva verdinha 

quem aparece a rastejar? 

É a cobra magrinha 

que gosta muito de esburacar. 

 

Naquele campo amarelinho 

quem procura a água para nadar? 

É o pato azulinho 

que gosta muito de refilar. 

 

Naquele céu azulinho 

quem aparece a voar? 

É um pássaro sozinho 

que gosta muito de cantar. 

 

Glossário: 

 

 

 

Grau diminutivo 
Exemplos: casinha, bichinho. 



 

2. Depois de leres o texto, faz a correspondência colocando a letra de cada animal. 

 

                 
 
        a. Pato                          b. Cobra                                     c. Vaca                         d. Pássaro 
 
 
 
 
 

1. Quem gosta de fazer buracos? _____ 
2. Quem gosta de refilar? _____ 
3. Quem gosta de cantar? _____ 
4. Quem gosta de passear? _____ 

 
 

3. Escreve a forma correta no diminutivo. 

a) Um pato pequeno é um ________________ . 
 
b) Um gato pequeno é um ________________ . 
 
c) Uma cobra pequena é uma________________ . 
 
d) Um pássaro pequeno é um ________________ . 
 
e) Uma vaca pequena é uma ________________ . 
 
f) Um rato pequeno é um ________________ . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Soluções:  2. 1-b; 2-; 3-d; 4-c.    
3. a) patinho; b) gatinho; c) cobrinha; d) passarinho; e) vaquinha; f) ratinho. 



 

Nível: A1-2 

Animais de estimação 

1. Lê a Dica. 
 

DICA:  
Grau diminutivo 

Exemplos: casinha, bichinho. 

2. Faz a correspondência entre o nome do animal e o seu diminutivo escrevendo a 

letra correspondente. 
 
 

a. Cãozinho         b. Gatinho         c. Ratinho    

d.Passarinho   e. Peixinho       f. Coelhinho  

 

  1 Gato ___________ 

2 Cão ___________ 

3 Peixe ___________ 

4 Rato ___________ 

5 Pássaro ___________ 

6 Coelho  ___________ 

 

2. Escreve o diminutivo de cada animal para completar a frase. 

 
a) A Rita tem um coelho pequeno. O ___________________  é branco. 
 
b) O Ivo tem um cão pequeno. O___________________    mora na casota. 
 
c) O peixe da Maria é vermelho. O ___________________   vive no aquário. 
 
d) O Paulo tem um gato pequeno. O ___________________   é preto. 
 
e) A avó da Mena tem um pássaro pequeno. O___________________    é amarelo. 
 
Soluções:  
2. 1-b, 2-a, 3-e, 4-c,5- d, 6-f. 
3. a) coelhinho, b) cãozinho, c) peixinho, d) gatinho, e) passarinho. 


