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 MÉTODO CURSIVA INTENSIVA



TERMOS DE USO:
 

Você adquiriu a versão vitalícia  do CURSIVA  INTENSIVA, e a partir do acesso ao conteúdo, você concorda com os seguintes
termos:

 
 Poderá fazer downloads quantas vezes quiser!

 
Apesar de poder fazer downloads sem limitações, o CURSIVA INTENSIVA está licenciado apenas para uso pessoal, e

exclusivamente para a pessoa que o adquiriu.
 

O material poderá passar por atualização sem necessidade de prévio aviso.
 

É proibida a venda e distribuição do  CURSIVA INTENSIVA mesmo que parcial, seja ele impresso, ou digital.
 

Isso significa que você pode usar tranquilamente, com seus alunos ou família, porém não pode vender.
Professor, pode tirar a nossa logo e colocar a da escola sem problemas, somente não pode vender, mesmo

que esteja sem o nosso logotipo.
 

O CURSIVA INTENSIVA é protegido por direitos autorais.   Todos os direitos desta obra, como reprodução, alteração, distribuição
comercialização, pertencem ao seu criador ou editor e só podem ser utilizados com sua autorização.

SUA REPRODUÇÃO, VENDA OU DISTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA ACARRETARÁ NAS PENALIDADES DA LEI (Lei de Direitos Autorais – Lei nº
9.610/98, bem como do art 184 do código penal).

 

 

Ficamos felizes em ter mais 

uma criança no time dos Lúdikinhos!

 

Temos algumas dicas e informações  para você, 
então seria muito legal se você  ficar por aqui até o final!

Este material não substitui o acompanhamento pedagógico da
criança, e nem tem intenção de substituir o aprendizado escolar.
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Ligue as imagens correspondentes

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Ligue as imagens correspondentes

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Ligue as imagens correspondentes

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Lucas e Carla
estão lendo.

As crianças estão
no parquinho 

Enzo está
 sujo de lama.

Helô fez um 
lindo desenho.

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 
Organize as palavras para formar a frase correta 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

anda Pedro patinete. de

Enzo cadarço. amarra o 

Buno tarefa faz a casa. de

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 
Organize as palavras para formar a frase correta 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Carla gato. no dá carinho

As fantasiadas. crianças estão

Leo desenho. um lindo fez

arruma Ana mala. a

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 
Organize as palavras para formar a frase correta 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 
Complete as frases 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 
Complete as frases 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Júlia passeia __________.

Pedro e  Lucas_________.

Mariana___________.

Laura ganha_________.

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 
Complete as frases 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Sandra calça seu _______.

Manu e Leila __________
_______________________.

Bia já está ___________.

Artur faz carinho _____
_______________________.

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Complete os textos 

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Complete os textos 

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Complete os textos 

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Leia a frase e responda as perguntas:

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Leia a frase e responda as perguntas:

Pinte de azul a palavra com mais letras.

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Leia a frase e responda as perguntas:

Pinte os espaços entre as palavras de vermelho.

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Leia a frase e responda as perguntas:

Pinte as vogais de amarelo e as consoantes de vermelho.

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Leia a frase e responda as perguntas:

Pinte as sílabas que se repetem.

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

1) Como se chama o porco?

2)Quantas letras tem a palavra PORCO?

Leia o texto e responda as perguntas com atenção:

3)Cadinho gosta de banho gelado?

4)Com quem Cadinho brinca? Circule a opção
correta:

PRIMOS    AMIGOS    IRMÃOS

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

1) De quem é a fazenda que Alice visitou?

2) Quem fez o bolo que Alice comeu?

3) Escreva o nome dos animais, mas somente pinte os animais que
Alice alimentou:

4) Quantas palavras tem o título?

5) Separe as sílabas da palavra FAZENDA:

Leia o texto e responda as perguntas com atenção:

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

1) Qual brincadeira todos brincaram juntos?

2) Observando a imagem ao lado, qual 
nome do menino que está segurando a bola,
na sua opinião?

3) Marque um X na resposta correta:
a) Tobias andava de:
patins   bicicleta   patinete
b) No fim do dia as crianças NÃO estavam:
tristes    felizes   cansados

Leia o texto e responda as perguntas com atenção:

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

1) Onde Tutu e Tetê costumavam brincar?

2) Ligue os animais até seus nomes, conforme o texto:

Rato                                                  Tetê

Urso                                                  TuTu

Coelho                                               Titi

Leia o texto e responda as perguntas com atenção:

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



1) Que animal é Bidu?

2) O que Bidu pegou na sua casa?

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

que

3) Por que Bidu dormiu tanto?

4) Quantas vezes a palavra BANANA apareceu no texto?

5) Qual título você daria para o texto?

Leia o texto e responda as perguntas com atenção:

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



sono

1) Pinte o título de azul e escreva a última palavra do título:

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

2) Pinte as casas observando as cores indicadas no texto:

feliz frio

3) Pinte a casa abaixo com uma cor que não é mencionada no
texto e escreva o que essa cor significa:

Leia o texto e responda as perguntas com atenção:

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



 

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Escreva o título para cada texto

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Escreva o título para cada texto

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Complete as frases com as palavras que se relacionem com a
imagem ao lado.

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Forme frases observando as imagens:

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Forme frases observando as imagens:

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



1) Qual nome da banda: 

2) Para que eles estão ensaiando?

3) Quando será a apresentação?

Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

Leia o texto e responda as perguntas:

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos



Nome:
Cursiva intensivaCursiva intensiva  

4) Ligue o nome da criança até o instrumento que ela
está tocando:

5) Escreva o nome dos instrumentos:

5) Separe as sílabas da palavra SAXOFONE:

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos

Nome:
Interpretando textosInterpretando textos
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