
       PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM 
 
Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B
 
11/04/2018 - * Língua 
 Identificar e escrever 

 Como: da, de, di, do du;   na, ne, ni, no, nu;   va, ve, 
vi, vo, vu;    ra, re, ri, ro, ru.

 Leitura e escrita das famílias maiúsculas e minúsculas.
 Identificar palavras
 Completar palavras com as famílias estudadas.
     Por exemplo: de
 Leitura e cópia de palavras. Ex: rato, vela.  
12/04/2018 - * Matemática
 Identificar tamanhos (maioraltura ( alto, baixo) espesfino)através de gravuras.
 Leitura e escrita dos números naturais ( 0 á 10)
 Leitura e Identificação dos dias da semana.  
13/04/2018 - * Conhecimentos Gerais
 Identificar a importância da água e do ar no dia a dia.
 Identificar através de figuras as partes das plantas. 
 Leitura e escrita
 Identificar os membros da família.
 Identificar através de figuras os direitos e deveres das crianças.   
13/04/2017 - * Inglês
 My School! (Minha escola) gravuras. 
 Identificar- Materiais escolares através da leitura e da escrita.  
 Praticar o uso das cores em inglês, através de atividades escritas e de leitura.
 Data comemorativa. 
 27de Março – dia do circo

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE 2018 

Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B

Língua Portuguesa  
e escrever as famílias das consoantes d,n, r, v.

da, de, di, do du;   na, ne, ni, no, nu;   va, ve, 
vi, vo, vu;    ra, re, ri, ro, ru. 

Leitura e escrita das famílias maiúsculas e minúsculas.
Identificar palavras e copiá-las. 
ompletar palavras com as famílias estudadas. 

dedo, navio, vela, rato, etc. 
Leitura e cópia de palavras. Ex: rato, vela.  

Matemática 
Identificar tamanhos (maior-menor:) comprimento(curto, longo)  altura ( alto, baixo) espessura ( largo, estreito, grosso e fino)através de gravuras. 
Leitura e escrita dos números naturais ( 0 á 10) 
Leitura e Identificação dos dias da semana.  

Conhecimentos Gerais 
Identificar a importância da água e do ar no dia a dia.
Identificar através de figuras as partes das plantas. 
Leitura e escrita- das partes das plantas. 
Identificar os membros da família. 
Identificar através de figuras os direitos e deveres das 

* Inglês 
My School! (Minha escola) - Identificar através de 

Materiais escolares através da leitura e 
icar o uso das cores em inglês, através de atividades escritas e de leitura. 

 
dia do circo 

DO MÊS DE ABRIL DE 

Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B 

as famílias das consoantes d,n, r, v. 
da, de, di, do du;   na, ne, ni, no, nu;   va, ve, 

Leitura e escrita das famílias maiúsculas e minúsculas. 

menor:) comprimento(curto, longo)  sura ( largo, estreito, grosso e 

Identificar a importância da água e do ar no dia a dia. 
Identificar através de figuras as partes das plantas.  

Identificar através de figuras os direitos e deveres das 

Identificar através de 
Materiais escolares através da leitura e 

icar o uso das cores em inglês, através de 



       
 01 de Abril domingo de Páscoa
  
 

 
 

01 de Abril domingo de Páscoa - festa popular 

Bons Estudos!!!Bons Estudos!!! 


