
 
 
 
 
 
 

RUA MANOEL VITORINO, 106 – CENTRO / VALENÇA DO PIAUÍ 

PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES 
Nome: _________________________________
 25/10/17 – LINGUAGEM  
 Alfabeto maiúsculo e minúsculo:- Leitura e cópia do alfabeto maiúsculo;- Completar as letrinhas que faltam do alfabeto minúsculo___ ___ F ... 
 Nomes Comuns e Nomes Próprios (Identificáminúscula os nomes comuns. Ex.: nomes próprios. Ex: Ana, 
 Leitura e cópia de palavras. Ex: pato etc. 
 Ligar palavrinhas iguais.
 Ligar figuras ao nome correspondente.
 Vogais maiúsculas e minúsculas.
 
 26/10/17 – MATEMÁTICA  
 Escrita dos numerais de 0 ao 31;
 Medidas (metro, litro e kilo) identificar coisas e objetos que compramos por metro, por 
 Medidas de tempo (identificar o objeto que usamos para medir o tempo relógio). 
 Observar as horas que  Ex:   
    3 horas   
 Geometria: linhas curvas abertas e fechadas. Identificar e desenhar curvas abertas e fechadas.
 
 27/10/17 – INGLÊS 
 School (escola); Classroom (sala de aula); Teacher
 Ligar, copiar, pintar e identificar nomes de objetos em inglês (pencil: lápis; eraser: borracha; book: livro). 

CENTRO / VALENÇA DO PIAUÍ – PI / CEP: 64.300-000 / FONE (89) 
CNPJ: 09.275.105/0001-28  

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO
___________________________________

minúsculo: Leitura e cópia do alfabeto maiúsculo; Completar as letrinhas que faltam do alfabeto minúsculo
Nomes Comuns e Nomes Próprios (Identificá-los e completar com letra minúscula os nomes comuns. Ex.: bola, casa, e com letras maiúsculas os na, Elvis) etc. 
Leitura e cópia de palavras. Ex: pato – dado – pipa 
Ligar palavrinhas iguais. 
Ligar figuras ao nome correspondente. 
Vogais maiúsculas e minúsculas. 

Escrita dos numerais de 0 ao 31; 
Medidas (metro, litro e kilo) identificar coisas e objetos que , por quilo e por litro. 
Medidas de tempo (identificar o objeto que usamos para medir o tempo 

 cada relógio está marcando e identificar.

 6 horas  etc 
Geometria: linhas curvas abertas e fechadas. Identificar e desenhar curvas abertas e fechadas. 

School (escola); Classroom (sala de aula); Teacher (professor/a)
Ligar, copiar, pintar e identificar nomes de objetos em inglês lápis; eraser: borracha; book: livro). 

000 / FONE (89) 3465-2075/ 

OUTUBRO DE 2017 
________________ Jardim I 

Completar as letrinhas que faltam do alfabeto minúsculo; (ex: A __ C 
los e completar com letra asa, e com letras maiúsculas os 

pipa – mala – fada, 

Medidas (metro, litro e kilo) identificar coisas e objetos que 
Medidas de tempo (identificar o objeto que usamos para medir o tempo – 

cada relógio está marcando e identificar. 

Geometria: linhas curvas abertas e fechadas. Identificar e desenhar 

(professor/a). 
Ligar, copiar, pintar e identificar nomes de objetos em inglês 



 
 
 
 
 
 

RUA MANOEL VITORINO, 106 

27/10/17 – CONHECIMENTOS GERAIS
 Os animais: - Vertebrados e invertebrados;- Aves, répteis, anfíbios e peixes
 Identificar animais vertebrados e invertebrados
 Os animais com o corpo coberto com pelos, penas e escamas.
 DATAS COMEMORATIVAS 
 04 de Outubro – dia de São Francisco e dos animais;
 12 de Outubro – dia das crianças;
 15 de Outubro – dia do professor;
 19 de Outubro – dia do Piauí.

Obs.: Mamãe, oriente seu filho(a) pelas revisões e atividades mensais.

 

RUA MANOEL VITORINO, 106 – CENTRO / VALENÇA DO PIAUÍ – PI / CEP: 64.300
3465-2075/ CNPJ: 09.275.105/0001-28  

CONHECIMENTOS GERAIS 
Vertebrados e invertebrados; Aves, répteis, anfíbios e peixes. 
Identificar animais vertebrados e invertebrados. 
Os animais com o corpo coberto com pelos, penas e escamas.

  
dia de São Francisco e dos animais;
dia das crianças; 
dia do professor; 
dia do Piauí. 

Obs.: Mamãe, oriente seu filho(a) pelas revisões e atividades mensais.
Estude bastante! 
Beijos das tias. 

PI / CEP: 64.300-000 / FONE (89) 

Os animais com o corpo coberto com pelos, penas e escamas. 

dia de São Francisco e dos animais; 

Obs.: Mamãe, oriente seu filho(a) pelas revisões e atividades mensais. 


