
 
 
 
 
 
 

RUA MANOEL VITORINO, 106 

PROGRAMAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM
Nome: _________________ Jardim I 
 23/08/17 – LINGUAGEM 
 Consoantes maiúsculas e minúsculas da letra 
 Leitura e cópia das consoantes em estudo;
 Identificar as consoantes nas palavras;
 Pintar figuras cujodestaque. 
 Família das consoantes 
 Completar a palavra com a sílaba que falta:    Ex.: 
 Vogais maiúsculas ou minúsculas.
 Ligar a figura ao nome correspondente.
 
 24/08/17 – MATEMÁTICA 
 Escrita dos numerais do 0 ao 25.
 Completar a sequência numérica de 1 a 
 Números Pares e Ímpares (Identificar números pares e ímpares com figuras circulando
 Identificar objetos que usamos aos pares. Ex.: sapatos, meia, sandálias, etc. 
 Adição de números (fazer a adição dos numerais com desenhos).
 Identificar o nome dos numerais de 0 a 5 e ligar.      Ex: um         
 25/08/17 – CONHECIMENTOS GERAIS
1. Natrueza: 
 Órgãos dos sentidos:
 Identificar e dizer a função de cada sentido.
 O trânsito e os sinais de trânsitos
 Identificar as cores do semáforo e 
 Saber a função do semáforo.
 As placas de sinalização.
 Reconhecer algumas placas de sinalização.
 25/08/17 – INGLÊS 
 My Family (minha família).
 Identificar os membros da família em inglês como:
  mother (mãe)  
 sister (irmã) 
 Os numerais de 1 a 10 em inglês
 DATAS COMEMORATIVAS 
 2º domingo de agosto 
 22 de agosto (folclore).
 25 de agosto – dia do soldado
 Obs.1: Identificar 
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AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE 2017 
Nome: _____________________________________________________

LINGUAGEM  
Consoantes maiúsculas e minúsculas da letra b B ao 
Leitura e cópia das consoantes em estudo; 
Identificar as consoantes nas palavras; 

cujo os nomes iniciem pela consoantes em 
Família das consoantes r, s, t, v. 
Completar a palavra com a sílaba que falta:   Ex.: bo______  ma______  
Vogais maiúsculas ou minúsculas. 
Ligar a figura ao nome correspondente. 

MATEMÁTICA  
Escrita dos numerais do 0 ao 25. 
Completar a sequência numérica de 1 a 15. 
Números Pares e Ímpares (Identificar números pares e ímpares com figuras circulando-as de 2 em 2). 
Identificar objetos que usamos aos pares. Ex.: sapatos, meia, 
Adição de números (fazer a adição dos numerais com desenhos).

nome dos numerais de 0 a 5 e ligar.  Ex: um  1     dois  2 
CONHECIMENTOS GERAIS 

Órgãos dos sentidos: 
Identificar e dizer a função de cada sentido. 
O trânsito e os sinais de trânsitos 
Identificar as cores do semáforo e pintá-lo na cor certa.
Saber a função do semáforo. 
As placas de sinalização. 
Reconhecer algumas placas de sinalização. 

My Family (minha família). 
Identificar os membros da família em inglês como: 

 father (pai) brother (irmão)

Os numerais de 1 a 10 em inglês. 
  

2º domingo de agosto – dia dos pais. 
22 de agosto (folclore). 

dia do soldado. 
Identificar acessórios que o soldado usa. 

la 
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DO MÊS DE AGOSTO DE 
________________

ao v V. 

nomes iniciem pela consoantes em 

  ou  bu______ 

Números Pares e Ímpares (Identificar números pares e ímpares 
Identificar objetos que usamos aos pares. Ex.: sapatos, meia, 
Adição de números (fazer a adição dos numerais com desenhos). 

 

lo na cor certa. 

ão) 

 li 
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  Função do soldado.
 Obs.2: Quem é o papai para você.  Objetos e coisas que o papai costuma usar.
 Obs.3: Conceito de folclore brincadeiras, figuras que fazem parte do folclore.
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Função do soldado. 
papai para você. Objetos e coisas que o papai costuma usar. 

Obs.3: Conceito de folclore – festas populares, danças, brincadeiras, figuras que fazem parte do folclore. 
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festas populares, danças, 


