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Fichas para praticar a
leitura

Sílabas simples e complexas



Ba Be Bi Bo Bu
ba be bi bo bu

bala      bebê      bigode      bola       bule 

Eu comi uma bala de jabuticaba.
O bebê comeu a banana.

A menina era bonita e inteligente.
João ganhou uma bola amarela.

A água estava no bule.

Ba Be Bi Bo Bu
ba be bi bo bu

bala      bebê       bonita      bola       bule

Eu comi uma bala de jabuticaba.

O bebê comeu a banana.

A menina era bonita e inteligente.

João ganhou uma bola amarela.

A água estava no bule.



Ca Co Cu Ce Ci
ca co cu ce ci

cabelo   coelho    cueca     cebola   cinema

O cabelo de João é curto.

O coelho correu pela praça.

A cueca do menino é branca.

Maria adora comer cebola.

O cinema estava cheio.



Da De Di Do Du
da de di do du

dado    dente    dica     doente   duro

Eu gosto de brincar com dado.

Meu dente está mole.

Minha amiga sempre me dá dica.

Não gosto de ficar doente.

O pão estava velho e duro.



Fa Fe Fi Fo Fu
fa fe fi fo fu

farofa      feio     figo     folha     furado

A farofa estava quente.

Meu tênis está feio e sujo.

Eu adoro figo.

A folha da árvore é verde.

Meu sapato está furado.



Ga Ge Gi Go Gu
ga ge gi go gu

gato      gelo     girafa     gota     guloso

O meu amigo ganhou um gato.

Meu copo está com gelo.

Meu animal favorito é a girafa.

Está caindo gota do telhado.

Meu irmão é guloso.



Ja Je Ji Jo Ju
ja je ji jo ju

jacaré     jegue     jipe     jogo     juiz

Eu tenho medo de jacaré.

Na minha fazenda tem um jegue.

O jipe do meu pai é vermelho.

O jogo de tabuleiro é colorido.

O juiz marcou o pênalti.



Ka Ke Ki Ko Ku
ka ke ki ko ku

kátia     kevin     kiwi     kombi     kung fu

A Kátia é uma menina esperta.

O Kevin tem cabelo loiro.

O kiwi é uma fruta verde.

Minha kombi chegou.

Minha irmã luta kung fu.



La Le Li Lo Lu
la le li lo lu

lata     leite     lixo     lobo    lua

A lata caiu no chão.

Tomo leite todos os dias.

Lugar de sujeira é no lixo.

Lobo é um animal valente.

A lua está cheia.



Ma Me Mi Mo Mu
ma me mi mo mu

macaco    menina    milho   moeda    mudo

O macaco está no galho.

A menina é estudiosa.

A galinha adora comer milho.

A moeda é suja.

O menino é mudo.



Na Ne Ni No Nu
na ne ni no nu

nada    neve    ninho   novelo    nuvem

Ela nada todos os dias na praia.

A neve é macia e branca.

O passarinho está no ninho.

O gato brinca com o novelo.

A nuvem fica no céu.



Pa Pe Pi Po Pu
pa pe pi po pu

pato    peixe    pipoca   pomada    pula

O pato nada na lagoa.

O peixe tem escama.

Eu adoro comer pipoca no cinema.

Minha mãe passou pomada.

O gato pula muito alto.



Ra Re Ri Ro Ru
ra re ri ro ru

rato    relógio    rio   roupa    rua

O rato correu do gato.

O relógio do meu avô é bonito.

Na minha fazenda tem um rio.

A roupa do rei é vermelha.

Gosto de andar pela rua.



Sa Se Si So Su
sa se si so su

sapato    selo    sino   sofá    suco

O sapato do meu pai é novo.

Meu livro veio com um selo.

O sino da igreja tocou.

Ontem eu dormi no sofá.

Adoro suco de limão.



Ta Te Ti To Tu
ta te ti to tu

tatu    teia    time   tomate   tubarão 

O tatu andou pela estrada.

A casa está cheia de teia.

Meu time de futebol perdeu.

Gosto de tomate na salada.

O tubarão é um animal feroz.



Va Ve Vi Vo Vu
va ve vi vo vu

vaca    vela   violão   vovó   vulcão 

A vaca está na fazenda.

A vela derreteu e caiu no chão.

Eu não sei tocar violão.

Minha vovó é linda.

A lava saiu do vulcão.



Xa Xe Xi Xo Xu
xa xe xi xo xu

xale    xerife   xícara   xodó   xuxa 

Meu xale é de lã.

O xerife estava na estrada.

Minha xícara é rosa.

Meu urso é o meu xodó.

A Xuxa fez um filme.



Za Ze Zi Zo Zu
za ze zi zo zu

zagueiro    zebra   zíper   zorro   zumbi 

O zagueiro errou a bola.

As cores da zebra são bonitas.

Meu zíper estava aberto.

O zorro tem espada.

Não gosto de filme com zumbi.



Bra Bre Bri Bro Bru
bra bre bri bro bru

brasil    breno   brinco   broche   bruxa

Meu país é o Brasil.

Breno mora em São Paulo.

Meu brinco é de ouro.

O broche do gato caiu.

A bruxa faz magia.



Cra Cre Cri Cro Cru
cra cre cri cro cru

cravo    creme   criança   crocodilo  cruz

O cravo é uma bela flor.

Eu adoro sorvete de creme.

Lugar de criança é na escola.

O crocodilo é enorme.

A cruz é um símbolo religioso.



Dra Dre Dri Dro Dru
dra dre dri dro dru

dragão  padre   pedrinha  drogaria  madrugada

O dragão cospe fogo.

O padre está na igreja.

Tem uma pedrinha no meu sapato.

A drogaria fechou.

O gato acorda de madrugada.



Fra Fre Fri Fro Fru
fra fre fri fro fru

fraco     freira     frio    frouxo    fruta

Me alimento para não ficar fraco.

A freira está na igreja.

Hoje fez muito frio.

Meu cinto está frouxo.

Comer fruta faz bem.



Gra Gre Gri Gro Gru
gra gre gri gro gru

grade     grelha     grilo    grosso  gruda

A grade do portão fechou.

A grelha do churrasco ficou suja.

O grilo faz barulho.

O tronco é grosso.

Chiclete gruda no chão.



Pra Pre Pri Pro Pru
pra pre pri pro pru

prato   preço   primo   professor  prussiano

Coloco a comida no prato.

Essa blusa está com um bom preço.

Meu primo é mais novo.

Meu professor é legal.

Ele era prussiano.



Tra Tre Tri Tro Tru
tra tre tri tro tru

trabalho   trem   triângulo   trompete  trufa

Eu trabalho todos os dias.

O trem está chegando.

O triângulo tem três lados.

Eu sei tocar trompete.

Maria vende trufa de chocolate.



Vra Vre Vri Vro Vru
vra vre vri vro vru
palavra   livre   livrinho   livro   vrum

Estou aprendendo a ler as palavras.

O pássaro é livre para voar.

Ganhei um livrinho.

João leu um livro todo em um dia.

O carro passou em fez o som “vrum”.



Bla Ble Bli Blo Blu
bla ble bli blo blu

nublado  problema  biblioteca  bloco  blusa

Hoje o dia está nublado.

Vou resolver os meus problemas.

Temos que devolver os livros na 
biblioteca.

Faço anotações em um bloco.

Minha blusa é amarela.



Cla Cle Cli Clo Clu
cla cle cli clo clu

clara  chiclete  clique  cloro  clube

Comer a clara do ovo faz bem.

Comer muito chiclete faz mal.

O mouse dá um clique.

A piscina está com muito cloro.

Vou para o clube amanhã.



Fla Fle Fli Flo Flu
fla fle fli flo flu

flamengo  flecha  fliperama  flocos  fluminense

Meu time é o Flamengo.

Os índios usam flecha.

Gosto de brincar no fliperama.

Eu adoro sorvete de flocos.

Meu pai é Fluminense.



Gla Gle Gli Glo Glu
gla gle gli glo glu

gláucia    inglês     glicose   globo  iglu

Minha tia se chama Gláucia.

Eu sei falar muio bem inglês.

Não podemos comer muito açúcar por 
causa da glicose.

O globo terrestre é redondo.

Iglu é uma casa de neve.



Pla Ple Pli Plo Plu
pla ple pli plo plu

placa   simples     aplicar   triplo    plutão

A placa do carro tem letra e número.

Nem tudo é simples e fácil.

A professora vai aplicar a prova.

Ele comeu o triplo de pizza.

Plutão é um planeta.



Tla Tle Tli Tlo Tlu
tla tle tli tlo tlu

atlas   atleta     tlintava   triatlo    tluqui

Estou estudando com o atlas.

O atleta treina muito.

O boi tlintava pela fazenda.

Aquele atleta participou de um 
triatlo.

Tluqui é um pássaro.



Cha Che Chi Cho Chu
cha che chi cho chu

chapéu   lanche   chicote   chocolate    chuveiro

O meu chapéu é marrom.

O lanche estava muito bom.

A menina bateu com o chicote no 
cavalo.

Não podemos comer muito 
chocolate.

O chuveiro quebrou.



Lha Lhe Lhi Lho
Lha lhe lhi lho 

orelha        bilhete        velhice       trabalho

Minha orelha está doendo.

Escrevi um bilhete para o meu amigo.

A velhice chega para todos.

Minha mãe chega do trabalho tarde.



Nha Nhe Nhi Nho Nhu
nha nhe nhi nho nhu

galinha    banheiro    desenhista    banho    nenhum

A galinha põe vários ovos.

O banheiro da minha casa é pequeno.

Ela é uma boa desenhista.

Tomo banho todos os dias.

Não como nenhum doce.



Qua Que Qui Quo
qua que qui quo 

quarto        queijo        quinto       quociente

Durmo no quarto com meu irmão.

O queijo minas é o mais gostoso.

Ele mora no quinto andar.

O quociente da divisão deu 20.



Gua Gue Gui 
gua gue gui  

água            jegue          guilherme       

Temos que cuidar na água do nosso planeta.

O jegue estava com sede na estrada.
.

Guilherme é um menino muito bondoso.



Am Em Im Om Um 
am em im om um  

campo      tempo      jardim      sombra        atum    
    

Os animais estão no campo descansando.

Hoje o tempo está chuvoso.

Os pássaros ficam no jardim.

Os filhotes gostam da sombra.

Meu irmão não come atum.



An En In On Un 
an en in on un  

anjo      dentro      índio      onda        mundo        

Todas as crianças tem um anjo da guarda.

Minha mochila ficou dentro do armário.

Os índios usam cocar.

A onda do mar estava muito grande.

O mundo é formado por muitos países.



Ar Er Ir Or Ur 
ar er ir or ur  

árvore      perto      circo      porta        urso        

As árvores são importantes para o meio 
ambiente.

Meu cachorro sempre fica perto de mim.

No final de semana eu irei ao circo.

A porta do carro bateu forte.

O urso é um animal muito inteligente.



As Es Is Os Us 
as es is os us  

astronauta      estrela        lápis       rosca      susto 
       

Joana quer ser astronauta.

A estrela do mar é um lindo animal.

Eu adoro lápis de cor.

Gosto de comer rosca de coco.

Meu gato sempre me dá susto a noite.



Al El Il Ol Ul 
al el il ol ul  

carnaval      anel        canil       farol       azul        

Em fevereiro tem carnaval.

Minha mãe me deu um lindo anel.

Vou viajar e meu cachorro ficará no canil.

O farol do carro estava alto.

Minha cor favorita é azul.




