
 

 

 

 

 

Lista de Frases 

O João ajuizado ajudou a Júlia no jantar. 
O jovem Jaime joga judo no jardim japonês. 

O Vasco verteu o vinagre de vinho verde no vestido da Vera. 
A Vanda vestiu o vestido de veludo verde na véspera da viagem. 

O sapo saiu da sua poça e saltou por cima da serpente. 
No sábado vou servir uma salada de salmão e salsa. 

A chuva encheu o chafariz do Chiado. 
O chocolate do chefe chinês cheira a xarope.  

O Zangão zangado zumbiu à zebra do zoo. 
O Zorro zuniu o guizo de zinco. 

O pato Pompeu pediu ao pai Pedro um pano preto. 
O papagaio pegou a pera e o pepino partidos aos pedaços. 

A tartaruga Teresa tatuou um tigre na testa. 
A Tatiana tapou a taça com a tampa do tacho. 
O babuíno bebé bebeu o biberão sem babete. 

A baleia branca de boca barbuda balança no barco. 
O Nuno nadou na nova piscina da Natália. 

Na noite de Natal nevou novamente. 
A mãe do Miguel mandou maçãs maduras e o meu melro mordeu-as. 

O motor da mota do Manuel é uma máquina melhor que a minha. 
O carro castanho do conde Carlos caiu da colina. 

O coelho caiu na cova e foi caçado pelo cão. 
A Diana deu dois dedais ao David. 

A dona Diana decidiu dar doces deliciosos aos doentes. 
O galo guloso engoliu a goma gostosa e grande. 

O garoto gago guardou um gomo de groselha no guardanapo. 
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Listas de Palavras 

Jardim, Juiz, jogo, javali, jovem, jantar. 

Vento, verde, viagem, voz, vinte, vaca. 

Relógio, rato, riso, rei, raiva, relva, remo. 

Sino, saco, silêncio, sala, sujo, sapo. 

Chave, chinelo, chato, chorar, chama. 

Zebra, zero, zinco, zangado, zorro, Zonzo. 

Porta, pipa, panela, pote, pulga, papa. 

Tarântula, torto, tonto, tinta, toca. 

Bolo, beber, bomba, boneco, Bela. 

Nove, neto, naco, noite, ninho, nabo. 

Mota, marmelada, melão, madeira, mimoso. 

Casa, cuco, comida, carta, caneca, conquista. 

Dedo, dinamite, dente, duro, dinossauro. 

Gato, galinha, gorro, guita, guerra, gula. 
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