
Nome:_______________________________________Data:___________ 

Atividades de fluência 

Março - 1ª sessão  

Para treinar a precisão.... 

1) Ligue os pares de palavras que têm as mesmas letras: 

 

corte  terno 

casar sacar 

colar certo 

pedra optar 

pavor calor 

adeus cobra 

barco padre 

rapto prova 

norte saúde 

estar artes 

 

2) Identifique e circule 2 palavras intrometidas. 

 

postar postar postar postar postar 

postar postar postar postar postar 

postar pastar postar postar postar 

postar postar postar postar postar 

postar postar postar postar pastor 

 

3) Leia rapidamente os nomes de cidades brasileiras: 

 

Alcinópolis 

 

Douradoquara 

 

Ananindeua 

 

Cristinápolis 

 

Doresópolis 

 

Inimutaba 

 

 



Para treinar a velocidade... 

 

1) Inspire naturalmente antes de começar a leitura de cada frase. Leia 

cada frase até o final, sem respirar e sem modificar a voz: 

A dança da sacola 

Uma sacola. 

Uma sacola voa. 

Uma sacola voa ao vento. 

Uma sacola voa ao vento e dá voltas. 

Uma sacola voa ao vento e dá voltas no ar e dança. 

Uma sacola voa ao vento e dá voltas no ar e dança sem parar. 

Uma sacola voa ao vento e dá voltas no ar e dança sem parar ao som da 

música. 

Uma sacola voa ao vento e dá voltas no ar e dança sem parar ao som da 

música que sai dos carros. 

Uma sacola voa ao vento e dá voltas no ar e dança sem parar ao som da 

música que sai dos carros alegóricos. 

 

2) Leia 3 vezes a frase. Tente ler mais rápido a cada nova vez que lê. 

 

No vaso tinha uma aranha e uma rã. A rã arranha a aranha. A aranha 

arranha a rã. 

 

Para treinar a prosódia... 

Sinais de pontuação: 

 

Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem 

escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da 

linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e 

as entonações da fala. Basicamente, têm como finalidade: 



1) Assinalar as pausas e as inflexões de voz (entoação) na leitura; 

2) Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas; 

3) Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade 

 

Fonte: http://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono30.php, 

acesso em 10/01/2014 

 

Leia e converse sobre o sentido de cada frase. 

Exemplo 1: 

Eu sou grande. 

Eu sou grande? 

Eu sou grande! 

Exemplo 2: 

O João vai sair de férias com a irmã e está muito contente. Que frases 

seriam mais adequadas nesta situação? Todas significam a mesma coisa? 

 

O João disse: Vou sair de férias. 

O João exclamou: Vou de férias! 

O João perguntou: Vou sair de férias? 

O João gritou: Vou sair de férias! 

 

Exemplo 3: 

Maria gastou muito dinheiro? 

Maria gastou muito dinheiro. 

Maria gastou muito dinheiro! 
 

 

 

 

 

 

http://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono30.php


Nome:_______________________________________Data:___________ 

Março - 2ª sessão  

Para treinar a precisão.... 

 

1) Forme palavras terminadas em ADA. Observe o modelo. 

 

Boneca – bonecada 

Criança – ___________________________________________________ 

Dinheiro – __________________________________________________ 

Piolho – _____________________________________________________ 

Cachorro – _________________________________________________ 

Barulho – ___________________________________________________ 

Macaco – ____________________________________________________ 

 

2) Coloque as palavras dentro da cruzadinha: 

Bicicleta – ciclo – claraboia – clareza – clero – cloro – clube -  mescla – 

reclame - tecla. 

 

Cruzadinha pg 12 

 

Leia rapidamente as palavras: 

 

otorrinolaringologista aromaterapia 

hemitropia crupotipia 

quimioterapia facoscopia 

 

Para treinar a velocidade... 



1) Leia 3 vezes o trava-língua. Tente ler mais rápido a cada nova vez 

que lê. 

 

Maria-Mole é molenga, se não é molenga, 

Não é Maria-Mole. É coisa malemolente, 

Nem mala, nem mola, nem Maria, nem mole. 

 

2) Leia o poema 3 vezes e depois recite-o para um colega. Leia o mais 

rápido possível, mas respeitando as pausas marcadas pelos sinais de 

pontuação. 

 

Canção Mínima 

No mistério do sem-fim 

equilibra-se um planeta. 

E, no planeta, um jardim, 

e, no jardim, um canteiro; 

no canteiro uma violeta, 

e, sobre ela, o dia inteiro, 

entre o planeta e o sem-fim, 

a asa de uma borboleta. 

(Cecília Meireles) 

 

Para treinar a prosódia... 

 

Vimos que os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da 

linguagem escrita que procuram reproduzir as características da linguagem 

oral: dúvidas, encantamento, espanto, admiração, entonação, pausas entre 

outras. Veja, na atividade a seguir, como os sinais de pontuação podem 

mudar o entendimento de um texto. 

 

Um homem rico, sentindo-se morrer, pediu papel e pena e escreveu 

assim: Deixo os meus bens à minha irmã não a meu sobrinho jamais 

será paga a conta do alfaiate nada aos pobres. 

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/cecilia-meireles-poemas/


Não teve tempo de pontuar - e morreu. A quem ele deixava a fortuna 

que tinha? Eram quatro os concorrentes. 

 

Chegou o sobrinho e fez estas pontuações numa cópia do bilhete:  

Deixo os meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho. Jamais será 

paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. 

A irmã do morto chegou em seguida, com outra cópia do escrito, e 

pontuou-o deste modo:  

Deixo os meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será 

paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. 

 

Surgiu o alfaiate que, pedindo cópia do original, fez estas pontuações:  

Deixo os meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! 

Será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. 

 

O juiz estudava o caso, quando chegaram os pobres da cidade, e um deles, 

mais sabido, tomando outra cópia, pontuou-a assim:  

Deixo os meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! 

Será paga a conta do alfaiate? Nada! Aos pobres! 

 

Agora pontue a frase abaixo de modo que possamos entender duas ou mais 

mensagens diferentes. 

Pedro o preguiçoso acabou de comentar no meu blog 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

  



Nome:_______________________________________Data:___________ 

Março - 3ª sessão  

 

Para treinar a precisão.... 

1) Ligue os pares de palavras que têm as mesmas letras: 

 

moita  zorra 

carro timão 

arroz repor 

calor dever 

verde ramos 

magra coral 

porco corar 

monte corpo 

somar ontem 

porre grama 

 

2) Identifique e circule 2 palavras intrometidas. 

espera  Espera Espera Espera espero 

Espera Espera Espera Espera espera 

Espera Espera Espera Espera espera 

Espora Espera Espera Espera espera 

Espera Espera Espera Espera espera 

 

3) Leia rapidamente os nomes de cidades brasileiras: 

 

Itabaiana Massaranduba 

Jequitinhonha Paranacity 

Martinópolis Sertanópolis 

 

Para treinar a velocidade... 

 



1) Inspire naturalmente antes de começar a leitura de cada frase. Leia 

cada frase até o final, sem respirar e sem modificar a voz: 

O médico e o paciente 

O médico falou. 

O médico falou com o paciente. 

O médico falou com o paciente do hospital. 

O médico falou com o paciente do hospital Municipal. 

O médico falou com o paciente do hospital Municipal sobre política. 

O médico falou com o paciente do hospital Municipal sobre política e saúde. 

O médico falou com o paciente do hospital Municipal sobre política e saúde 

pública. 

O médico falou com o paciente do hospital Municipal sobre política e saúde 

pública em Riacho Fundo. 

O médico falou com o paciente do hospital Municipal sobre política e saúde 

pública em Riacho Fundo, na década de 90. 

 

2) Leia 3 vezes a frase. Tente ler mais rápido a cada nova vez que lê. 

 

A lontra prendeu a tromba do monstro de pedra e a prenda de prata 

de Pedro, o pedreiro. 

 

Para treinar a prosódia... 

 Leia o texto abaixo. 

 

Um sonho ecológico 

Eu via o pôr-do-sol e meu lado criança entendia que o sol era uma pipa 

que estava sendo recolhida do céu por alguém que havia brincado o dia 

inteiro minha imaginação permitiu que eu fosse uma gaivota e tentasse 

acompanhar o espetáculo de cima então me senti de asas abertas desafiando 

o vento e ganhando altura quando escureceu de vez fui coruja e pela primeira 

vez pude ver na escuridão de manhã eu andorinha em voos rasantes passei a 

centímetros de prédios antenas telhados uma chuva me surpreendeu e 



encharcado mergulhei no oceano fui golfinho polvo fiz parte de cardumes 

pesquisei as profundezas do mar descobri cavernas montanhas desafiei meus 

limites como baleia e fiquei encalhado na praia sendo tartaruga me libertei 

da areia e fui lentamente caminhando em direção à mata tomei banho de sol 

como crocodilo fui ganhando patas ágeis corpos flexíveis fui leopardo tigre 

antílope acho que tive o pescoço mais comprido do mundo depois brinquei 

com a minha tromba pensei em me ver no espelho e fiz muitas macaquices 

LEITE, João Justino Filho. 

 

Agora pense e discuta  com os  colegas: Como é ler um texto sem 

pontuação e paragrafação? É mais fácil ou difícil? Leia o mesmo texto, 

agora com pontuação e parágrafos e depois converse com os colegas sobre 

a nova leitura. 

 

 

  



Um sonho ecológico  

 

Eu via o pôr-do-sol e meu lado criança entendia que o sol era uma pipa 

que estava sendo recolhida do céu por alguém que havia brincado o dia 

inteiro. 

Minha imaginação permitiu que eu fosse uma gaivota e tentasse 

acompanhar o espetáculo, de cima. Então, me senti de asas abertas, 

desafiando o vento e ganhando altura. 

Quando escureceu de vez fui coruja e pela primeira vez pude ver na 

escuridão. De manhã, eu, andorinha em voos rasantes, passei a centímetros 

de prédios, antenas, telhados... 

Uma chuva me surpreendeu e, encharcado, mergulhei no oceano. Fui 

golfinho, polvo, fiz parte de cardumes, pesquisei as profundezas do mar, 

descobri cavernas, montanhas. Desafiei meus limites como baleia e fiquei 

encalhado na praia. 

Sendo tartaruga me libertei da areia e fui lentamente caminhando em 

direção à mata, tomei banho de sol como crocodilo, fui ganhando patas ágeis, 

corpos flexíveis. Fui leopardo, tigre, antílope. Acho que tive o pescoço mais 

comprido do mundo, depois brinquei com a minha tromba, pensei em me ver 

no espelho e fiz muitas macaquices. 

LEITE, João Justino Filho. 

 

Um sonho ecológico  

 

Eu via o pôr-do-sol e meu lado criança entendia que o sol era uma pipa 

que estava sendo recolhida do céu por alguém que havia brincado o dia 

inteiro. 

Minha imaginação permitiu que eu fosse uma gaivota e tentasse 

acompanhar o espetáculo, de cima. Então, me senti de asas abertas, 

desafiando o vento e ganhando altura. 

Quando escureceu de vez fui coruja e pela primeira vez pude ver na 

escuridão. De manhã, eu, andorinha em voos rasantes, passei a centímetros 

de prédios, antenas, telhados... 

Uma chuva me surpreendeu e, encharcado, mergulhei no oceano. Fui 

golfinho, polvo, fiz parte de cardumes, pesquisei as profundezas do mar, 

descobri cavernas, montanhas. Desafiei meus limites como baleia e fiquei 

encalhado na praia. 

Sendo tartaruga me libertei da areia e fui lentamente caminhando em 

direção à mata, tomei banho de sol como crocodilo, fui ganhando patas ágeis, 

corpos flexíveis. Fui leopardo, tigre, antílope. Acho que tive o pescoço mais 

comprido do mundo, depois brinquei com a minha tromba, pensei em me ver 

no espelho e fiz muitas macaquices. 

LEITE, João Justino Filho. 



 

Nome:_______________________________________Data:___________ 

Março – 4ª sessão 

 

Para treinar a prosódia... 

1) Leia as piadas com boa entonação e fluência. 

Piada 1 

Irritado com seus alunos, o professor lança um desafio. 

— Aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar em pé. 

Todo mundo continua sentado, no mais completo silêncio. Alguns minutos 

depois, Joãozinho levanta-se. 

— Quer dizer que você se acha burro? — pergunta o professor, indignado. 

— Bem, pra dizer a verdade, não! Mas fiquei com pena de ver o senhor aí, 

em pé, sozinho! 

 

Piada 2 

Ao sair do boteco, todo embriagado, consegue chegar em casa com muito 

custo. Abre a porta e vai correndo para o banheiro. Assustado, corre para o 

quarto e acorda a mulher: 

- Ô muié....Essa casa tá mal assombrada! Eu abri a porta do banheiro e a 

luz acendeu sozinha. Depois, fechei a porta e a luz apagou sozinha.... 

A mulher, doida da vida, grita: 

- Você mijou na geladeira de novo!!!! 

 

Piada 3 

A professora pergunta para os alunos: 

- Quem é que quer ir par ao céu? Todos levantam a mão, menos o 

Joãozinho. 

- E você Joãozinho? Não quer ir para o céu? 

- Querer eu quero, mas a minha mãe falou que depois da aula era para eu ir 

direto para casa! 

 

 



 

2) Agora pontue as piadas abaixo.  

Piada 1 

O bêbado entra num bar e grita 

     Feliz Natal      Feliz Natal 

     Você está maluco            intervém o dono do bar  

     Nós estamos em fevereiro 

E o bêbado 

      Fevereiro       Mas já       É hoje que eu apanho quando chegar em casa 

Piada 2 

Um brasileiro e um argentino foram os únicos sobreviventes de um desastre 

aéreo no Saara       depois de uma semana de uma longa caminhada       o 

brasileiro achou uma lâmpada mágica       o argentino com toda arrogância 

tomou a frente e foi logo esfregando       surge então um Gênio  

       Vocês tem dois pedidos         O argentino já foi dizendo  

       Quero que faça um muro de 1000 metros de altura em volta da minha 

linda argentina para nos isolarmos destes vizinhos brasileiros 

Então o Gênio disse que o pedido tinha sido aceito       Colocou o muro em 

volta da argentina e se voltou ao brasileiro e disse 

       Qual é seu pedido 

E o brasileiro responde 

       Enche tudo de água  

3) Leia o poema 3 vezes e depois recite-o para um colega. Leia o mais 

rápido possível, mas respeitando as pausas marcadas pelos sinais de 

pontuação. 

 

 

Cadê 

Nossa! que escuro! 

Cadê a luz? 

Dedo apagou. 

Cadê o dedo? 

Entrou no nariz. 

Cadê o nariz? 

Dando um espirro. 

Cadê o o espirro? 



Ficou no lenço. 

Cadê o lenço? 

Dentro do bolso. 

Cadê o bolso? 

Foi com a calça. 

Cadê a calça? 

No guarda-roupa. 

Cadê o guarda-roupa? 

Fechado a chave. 

Cadê a chave? 

Homem levou. 

Cadê o homem? 

Está dormindo 

de luz apagada. 

Nossa! que escuro! 

José Paulo Paes 

 

  



Nome:_______________________________________Data:___________ 

Março – 5ª sessão 

Para treinar a precisão.... 

1) Forme palavras terminadas em ão. Veja o exemplo: 

Bandeja – bandejão 

Bicho- _____________________________________________________ 

Cachorro – ___________________________________________________ 

Fundo – _____________________________________________________ 

Cintura – ____________________________________________________ 

Chuva – _____________________________________________________ 

Dedo – ______________________________________________________ 

Carro – ______________________________________________________ 

 

2) Leia rapidamente as palavras: 

 

hipotropia sibetórpia 

horoscopia termocópia 

histotipia eletrocópia 

 

Para treinar a velocidade... 

1) Leia 3 vezes a frase a seguir. A cada nova leitura, tente melhorar a 

pronúncia daquelas palavras que você teve dificuldade para ler na 

primeira vez.  Quando terminar, leia a frase para um colega. 

 

 

Reciclar é um processo industrial, onde materiais usados são 

transformados novamente em matérias primas.  É uma atividade que ajuda a 

reduzir a geração de lixo e a pressão sobre o meio ambiente, mas que também 

consome energia e outros recursos. Mesmo que não tenha as condições 

ideais, um consumidor consciente adota a coleta seletiva, separando seu lixo 

em úmido e seco, e destinando este último a cooperativas ou catadores.  



Para treinar a prosódia... 

1) Leia o poema silenciosamente com prosódia e fluência. Depois leia-o 

para um colega. 

Gato da China 

Era uma vez 

um gato chinês 

 

que morava em Xangai 

sem mãe e sem pai, 

 

que sorria amarelo 

para o Rio Amarelo, 

 

com seu olhos puxados, 

um pra cada lado. 

 

Era um gato mais preto 

que tinha nanquim, 

 

de bigodes compridos 

feito mandarim, 

 

que quando espirrava 

só fazia "chin!" 

 

Era um gato esquisito: 

comia com palitos 

 

e quando tinha fome 

miava "ming-au!" 

 

mas lambia o mingau 

com sua língua de pau. 

 

Não era um bicho mau 

esse gato chinês, 

 

era até legal. 

Quer que eu conte outra vez? 

José Paulo Paes 

 



Nome:_______________________________________Data:___________ 

Semana 4 

Para treinar a precisão.... 

Você já deve ter percebido que algumas letras podem representar diferentes 

sons dependendo da palavra. Leia as palavras do quadro. 

1-exemplo 10-látex 19-xícara 

2-sexto 11-excluir 20-vexame 

3-tórax 12-texto 21-expectativa 

4-xarope 13-táxi 22-exótico 

5-enxofre 14-próximo 23-exagero 

6-auxílio 15-exausto 24-enxame 

7-tóxico 16-xadrez 25-máximo 

8-nexo 17-axila 26-sexo 

9-eximir 18-experiente 27-êxodo 

Que sons a letra x faz em cada uma dessas palavras? 

Para saber mais... 

O x pode ter os seguintes sons: 

a) som de s: sexto, texto, expectativa,... 

b) som de ch: xarope, enxofre, vexame, xadrez, enxame,... 

c) som de ss: auxílio, máximo, próximo, ... 

d) som de z: exagero, exausto, exemplo, exilar, eximir,... 

e) som de cs: tórax, látex, tóxico, táxi, axila, sexo,... 

 

 



 

Agora leia as palavras da tabela novamente, escolha 8 e coloque-as na tabela 

abaixo para participar do bingo de palavras. Boa sorte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para treinar a velocidade... 

1) Leia cada ditado popular 3 vezes, o mais rápido que conseguir. 

 

a) De pensar morreu um burro. 

b) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

c) Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 

d) A palavra é prata, o silêncio é de ouro. 

Para treinar a prosódia... 

Leia o poema Gato da China para sua professora. 



Nome:_______________________________________Data:___________ 

Março- 7ª sessão 

Para treinar a precisão.... 

1) Ligue os pares de palavras que têm as mesmas letras: 

tranco  cebola 

recado retido 

paleta botija 

amador grafia 

tirano camelo 

cabelo rotina 

moleca morada 

girafa patela 

editor acorde 

jaboti contar 

 

Para treinar a velocidade... 

1) Inspire naturalmente antes de começar a leitura de cada frase. Leia 

cada frase até o final, sem respirar e sem modificar a voz: 

O trabalho de Marcelo 

Marcelo trabalha. 

Marcelo trabalha muito. 

Marcelo trabalha muito na loja. 

Marcelo trabalha muito na loja do Seu Jorge. 

Marcelo trabalha muito na loja do Seu Jorge como entregador. 

Marcelo trabalha muito na loja do Seu Jorge como entregador de compras. 

Marcelo trabalha muito na loja do Seu Jorge como entregador de compras 

nas casas. 

Marcelo trabalha muito na loja do Seu Jorge como entregador de compra 

nas casas dos clientes. 

Marcelo trabalha muito na loja do Seu Jorge como entregador de compra 

nas casas dos clientes, o dia todo. 



Nome:_______________________________________Data:___________ 

Março- 8ª sessão 

Para treinar a precisão.... 

1) Forme palavras terminadas em inho. Veja o exemplo: 

Fundo- fundinho 

Chumbo – ___________________________________________________ 

Corpo – _____________________________________________________ 

Cravo – _____________________________________________________ 

Mercado – ___________________________________________________ 

Recado – ____________________________________________________ 

Copo – ______________________________________________________ 

Lobo – ______________________________________________________ 

 

Para treinar a velocidade... 

1) Leia o poema 3 vezes e depois recite-o para um colega. Leia o mais 

rápido possível, mas respeitando as pausas marcadas pelos sinais de 

pontuação. 

Paraíso 

Se esta rua fosse minha, 

eu mandava ladrilhar, 

não para automóveis matar gente, 

mas para criança brincar.  

 

Se esta mata fosse minha, 

eu não deixava derrubar. 

Se cortarem todas as árvores, 

onde é que os pássaros vão morar? 

 

Se este rio fosse meu, 

eu não deixava poluir. 

Joguem esgotos noutra parte, 

que os peixes moram aqui.  

 

Se este mundo fosse meu, 



Eu fazia tantas mudanças 

Que ele seria um paraíso 

De bichos, plantas e crianças. 

 

Para treinar a prosódia... 

1) Leia a piada com prosódia e fluência. 

 

Duas distintas senhoras encontram-se após um bom tempo sem se 

verem. Uma pergunta à outra: 

— Como vão seus dois filhos... a Rosa e o Francisco? 

— Ah! querida... a Rosa casou-se muito bem. Tem um marido 

maravilhoso. É ele que levanta de madrugada para trocar as fraldas do meu 

netinho, faz o café da manhã, arruma a casa, lava as louças, recolhe o lixo e 

faz a faxina. Só depois é que sai para trabalhar, em silêncio, para não 

acordar a minha filha. Um amor de genro! Benza-o, ó Deus! 

— Que bom, heim amiga! E o seu filho, o Francisco? Casou também? 

— Casou sim, querida. Mas tadinho dele, deu azar demais. Casou-se 

muito mal... Imagina que ele tem que levantar de madrugada para trocar as 

fraldas do meu netinho, fazer o café da manhã, arrumar a casa, lavar a 

louça, recolher o lixo e ainda tem que fazer a faxina! E depois de tudo isso 

ainda sai para trabalhar em silêncio, para sustentar a preguiçosa, da minha 

nora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome:_______________________________________Data:___________ 

Abril- 1ª sessão 

Para treinar a precisão.... 

1) Forme palavras terminadas em inha. Veja o exemplo: 

Estrela- estrelinha 

Ponta – ___________________________________________________ 

Caneta – _____________________________________________________ 

piada – _____________________________________________________ 

pedra – ___________________________________________________ 

panela – ____________________________________________________ 

tesoura – ____________________________________________________ 

velha – ______________________________________________________ 

 

2) Ligue os pares de palavras que têm as mesmas letras: 

 

contra  califa 

garfar atalho 

cobrar sagrar 

molha grafar 

rasgar cantor 

cavalo brocar 

toalha malho 

quatro alcova 

facial quarto 

estilo  leitos  

 

 

 

 

 



Para treinar a velocidade... 

 

1) Inspire naturalmente antes de começar a leitura de cada frase. Leia 

cada frase até o final, sem respirar e sem modificar a voz: 

A moça triste. 

A moça triste vai à missa. 

A moça triste vai à missa na igreja. 

A moça triste vai à missa na igreja da praça. 

A moça triste vai à missa na igreja da praça todos os dias. 

A moça triste vai à missa na igreja da praça todos os dias para pedir a Deus. 

A moça triste vai à missa na igreja da praça todos os dias para pedir a Deus 

um emprego. 

A moça triste vai à missa na igreja da praça todos os dias para pedir a Deus 

um emprego para seu noivo. 

A moça triste vai à missa na igreja da praça todos os dias para pedir a Deus 

um emprego para seu noivo de casar logo com ela. 

Para treinar a prosódia... 

1) Circule a sílaba tônica (sílaba mais forte de uma palavra) das 

palavras abaixo. 

Duração                         régua                             lápis                      caju 

 

Sapato                           cadeira                           chácara                  gato 

 

Pássaro                          papai                              nariz                      jardim 

 

Gostava                        caneta                              fácil                      sofá 

  



Nome:_______________________________________Data:___________ 

Abril- 2ª sessão 

Para treinar a precisão.... 

1) Identifique e circule 2 palavras intrometidas. 

 

pedra  pedra pedra pedra pedra 

pedra padre pedra pedra pedra 

pedra pedra pedra pedra pedra 

pedra pedra pedra perda pedra 

pedra pedra pedra pedra pedra 

 

2) Leia rapidamente os nomes de cidades brasileiras: 

 

Agronômica Corumbaíba 

Caetanópolis Araçariguama 

Amalarina Firminópolis 

 

 

Para treinar a velocidade... 

1) Leia 3 vezes o trava-língua. Tente ler mais rápido a cada nova vez 

que lê. 

 

Disseram que na minha rua 

Tem paralelepípedo feito 

De paralelogramos. 

Seis paralelogramos 

Tem um paralelepípedo. 

Mil paralelepípedos 

Tem uma paralelepípedovia. 

Uma paralelepípedovia 

Tem mil paralelogramos. 

Então uma paralelepípedovia 

É uma paralelogramolândia? 



 

 

Para treinar a prosódia... 

Leia a piada com fluência e prosódia. 

 

Um guarda rodoviário manda parar um carro que estava em 

baixíssima velocidade em uma cidade. Quando se aproxima, nota que 

dentro dele há quatro velhinhas. Com toda delicadeza, diz para a motorista: 

  — Minha senhora, me desculpe, mas a senhora não pode dirigir tão 

devagar em uma estrada como esta. 

  — Mas é a velocidade limite, seu guarda. Estava na placa lá atrás: 

BR-40. 

  — A placa era o número da estrada, minha senhora! 

  Então, o guarda percebe que as outras passageiras estão com os olhos 

esbugalhados. Preocupado, pergunta: 

  — E suas amigas, o que é que elas têm? Estão passando bem? 

  — Ah, seu guarda! É que eu acabei de sair da BR-260! 

 

 

 

 

 

 



Nome:_______________________________________Data:___________ 

Abril- 3ª sessão 

Para treinar a precisão.... 

1) Identifique e circule 2 palavras intrometidas. 

cantor cantor cantor cantor cantor 

cantor cantor cantor cantor contar 

cantor cantor cantar cantor cantor 

cantor cantor cantor cantor cantor 

cantor cantor cantor cantor cantor 

 

Para treinar a velocidade... 

1) Leia 3 vezes as frases para o seu amigo. 

 

O Juca ajuda: encaixa a caixa, agacha, engraxa. 

 

O rei da Rússia ria da rainha que com raiva remendava a roupa roída pelo 

rato roedor. 

 

Para treinar a prosódia... 

1) Circule a sílaba tônica (sílaba mais forte de uma palavra) das 

palavras abaixo. 

faca                          cadê                                 muito                            tempo 

 

noite                      prorrogou                        escura                          estrelas 

 

barulho                   bicho                            floresta                        silêncio 

 

viveram                   comida                        lenha                           acesso 

 



Nome:_______________________________________Data:___________ 

Abril- 4ª sessão 

1) Leia rapidamente os nomes de cidades brasileiras: 

Suzanópolis Virginópolis 

Taquarituba Manfrinópolis 

Silvanópolis Muricilândia 

 

2) Circule a sílaba tônica (sílaba mais forte de uma palavra) das 

palavras abaixo. 

transbordaram             permanecem                ilha                         animais 

 

semelhantes                restaram                  morrendo                     grande 

 

cobra                            vivia                     repouso                   despertou 

 

alimentar                    fome                        olhos                    baixando 

 

3) Ouça a leitura do poema que a professora irá fazer. Depois leia o 

poema silenciosamente com prosódia e fluência para um colega. 

Letra Mágica 

Que pode fazer você 

para o elefante 

tão deselegante 

ficar elegante? 

Ora, troque o f por g! 

 

Mas se trocar, no rato, 

o r por g, 

transforma-o você 

(veja que perigo!) 

no seu pior inimigo: 

o gato. 

 



Nome:_______________________________________Data:___________ 

Abril- 5ª sessão 

Para treinar a velocidade... 

1) Inspire naturalmente antes de começar a leitura de cada frase. Leia 

cada frase até o final, sem respirar e sem modificar a voz: 

 

A promessa de Ana 

Ana prometeu. 

Ana prometeu estudar. 

Ana prometeu estudar muito. 

Ana prometeu estudar muito todos os dias. 

Ana prometeu estudar muito todos os dias na escola. 

Ana prometeu estudar muito todos os dias na escola e em casa. 

Ana prometeu estudar muito todos os dias na escola e em casa para aprender. 

Ana prometeu estudar muito todos os dias na escola e em casa para aprender 

e ter boas notas. 

Para treinar a prosódia... 

1) Circule a sílaba tônica (sílaba mais forte de uma palavra) das 

palavras abaixo. 

 

começava                 braseiro                    apagando                     poupar 

 

escuridão                fechada                 impossível                 experiente 

 

conseguir              embora                   único                          resistia 

 

quero                    espécie                gavião                           cantava 



 

Nome:_______________________________________Data:___________ 

Abril- 6ª sessão 

Para treinar a velocidade... 

1) Leia 3 vezes a frase. Tente ler mais rápido a cada nova vez que lê. 

 

O lavrador lavrense estudou as livrilhas e as lavrascas no livro do livreiro 

de Lavras. 

Para treinar a prosódia... 

1) Circule a sílaba tônica (sílaba mais forte de uma palavra) das 

palavras abaixo. 

 

pássaro                predominava               naquela                    começou 

chover                 campos                       inundados                     lagoas 

suportavam           capacidade                água                       pequenas 

transbordaram        coroas                 porções                          areia 

 

2) Pontue as frases abaixo. 

 

Comprei livros___ revistas___ jornais___ CDs____gibis e brinquedos___ 

 

Pegou o caderno____ abriu-o___ fez várias anotações___ e fechou-o____ 

 

Ela não queria ir ao médico e chorava___ gritava____ esperneava e fugia___ 

 

Seu grande sonho___de viajar pra fora do país____ foi realizado 

 

Mariana____a menina gulosa___comeu todo o meu pudim____ 

 

Mariana____a menina gulosa comeu todo o meu pudim____ 

 


