
 
 
 
 
 
 PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM
Nome: ___________________________________– A/B  21/09/2017 - * Língua Portuguesa
 Leitura e escrita do alfabeto minúsculo.
 Leitura e cópia de pequenos texto
 Junção de sílabas para formar palavras.
 Separação de sílabas de 

funil, etc. 
 Ditado de palavras já trabalhadas como: muro, girafa, 

carro etc. 
 Ortografia: m 

22/09/2017 - * Matemática
 Dinheiro- identificar as cédulas e moedas.
 Sequência de números.Ex:50
 Números e seus vizinhos: Ex:  44 
 Leitura e escrita dos numerais do 70 ao 80.

25/09/2017 – InglêsUnidade-6 
 The meals –

em inglês. 
Unidade-7  
 Toys-identificar os diferentes brinquedos em 

inglês. 
25/09/2017 - * Conhecimentos Gerais
As plantas e seus elementos: jardim, pomar e hortaIdentificar: jardim, pomar e hortaDiferenciar o campo e a cidade
Os sinais de trânsito e sua importância. As datas comemorativas.07 de setembro-dia da Pátria.20 de setembro-aniversário de Valença.21 de setembro-dia da árvore.25 de setembro-dia Nacional do Trânsito Bons Estudos! 
 
 

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE DE 2017 _______________________________________________

Língua Portuguesa 
Leitura e escrita do alfabeto minúsculo. 
Leitura e cópia de pequenos textos. 
Junção de sílabas para formar palavras. 
Separação de sílabas de palavras. Ex: campo, pente, 
Ditado de palavras já trabalhadas como: muro, girafa, 

 antes de p ou b;lh,el,il,ol,ul
Matemática 
identificar as cédulas e moedas. 

Sequência de números.Ex:50-51.... 
Números e seus vizinhos: Ex:  44 45  46    
Leitura e escrita dos numerais do 70 ao 80.

Inglês 
–identificar os componentes das refeições 
 

identificar os diferentes brinquedos em 

Conhecimentos Gerais 
seus elementos: jardim, pomar e hortajardim, pomar e horta campo e a cidade 

Os sinais de trânsito e sua importância. 
As datas comemorativas. Conhecer as datas e identificadia da Pátria. aniversário de Valença. dia da árvore. dia Nacional do Trânsito 

 

DO MÊS DE SETEMBRO 
_______ JARDIM II 

palavras. Ex: campo, pente, 
Ditado de palavras já trabalhadas como: muro, girafa, 

;lh,el,il,ol,ul,gue,gui. 

 
 

Leitura e escrita dos numerais do 70 ao 80.    

identificar os componentes das refeições 

identificar os diferentes brinquedos em 

seus elementos: jardim, pomar e horta 

Conhecer as datas e identifica-las. 


