
 
 
 
 
 
 

RUA MANOEL VITORINO, 106 – CENTRO / VALENÇA DO PIAUÍ 

PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES 
Nome: _________________________________
 16/05/18 – LINGUAGEM  
 Leitura e escrita das consoantes maiúsculas e minúsculas em estudo: B 

b; C c; D d – F f – G g 
- Ligar, circular, pintar, riscar.
- Pintar figuras cujos nomes começam pela consoante em destaque.

 Leitura e cópia da família das consoantes “
 Completar palavras com as sílabas: 

____la; bule _____le, etc.
 Ligar figuras ao nome correspondente.

  Ex:             bola 
     Dado 
  Escrita das vogais maiúsculas e minúsculas.

 Completar as vogais que faltam na 
 Identificar vogais maiúsculas e minúsculas nas palavras.
 17/05/18 – MATEMÁTICA  
 Escrita dos numerais de 0 a 15;
 Contar figuras, colocando o número correspondente;
 Conjuntos com mais e menos
 Identificar dezena e meia 
 Figuras geométricas: círculo, triângulo, retângulo e quadrado 
(identificar figuras que tem a forma de um quadrado, círculo, triângulo 
ou retângulo e pintá-las).
 18/05/18 – INGLÊS 
 My house (a casa); 
 Cômodos da casa: 
- kitchen = cozinha; 
- bedroom = quarto; 
- batroom = baheiro; 
- living room = sala de estar (pintar, ligar os nomes à figura).
 

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

CNPJ: 09.275.105/0001-28  

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE 
___________________________________

Leitura e escrita das consoantes maiúsculas e minúsculas em estudo: B 
G g – H h – J j. 

Ligar, circular, pintar, riscar. 
Pintar figuras cujos nomes começam pela consoante em destaque.

Leitura e cópia da família das consoantes “f” e “g”. 

Completar palavras com as sílabas: ba, be, bi, bo ou 
____la; bule _____le, etc. 

Ligar figuras ao nome correspondente. 

Escrita das vogais maiúsculas e minúsculas. 

Completar as vogais que faltam na sequência. 

Identificar vogais maiúsculas e minúsculas nas palavras.

dos numerais de 0 a 15; 
Contar figuras, colocando o número correspondente; 

menos elementos (identifica-los); 
Identificar dezena e meia dezena; 
Figuras geométricas: círculo, triângulo, retângulo e quadrado 

(identificar figuras que tem a forma de um quadrado, círculo, triângulo 
). 

living room = sala de estar (pintar, ligar os nomes à figura).

000 / FONE (89) 3465-2075/ 

DO MÊS DE MAIO DE 2018 
________________ Jardim I 

Leitura e escrita das consoantes maiúsculas e minúsculas em estudo: B 

Pintar figuras cujos nomes começam pela consoante em destaque. 

ou  bu. Ex: bola = 

Identificar vogais maiúsculas e minúsculas nas palavras. 

 

Figuras geométricas: círculo, triângulo, retângulo e quadrado 
(identificar figuras que tem a forma de um quadrado, círculo, triângulo 

living room = sala de estar (pintar, ligar os nomes à figura). 



 
 
 
 
 
 
 

RUA MANOEL VITORINO, 106 

18/05/18 – CONHECIMENTOS GERAIS
 O corpo humano -
cabeça, tronco e membros superiores (braços) e inferiores 
(pernas); 
 A casa (lar) – identificar os cômodos de uma casa
banheiro, sala de estar, cozinha);
 Pintar, riscar, circular, desenhar;
 A escola (as dependências da escola, sala de aula, diretoria, 
cantina); 
 Identificar os profissionais que trabalham na escola
 DATAS COMEMORATIVAS:
 18 de abril – Dia 
livros infantis, personagens marcantes de história infantis);
 19 de abril – Dia 
seus costumes, chefes e deuses);
 21 de abril – Tiradentes;
 22 de abril – Descobrimento do Brasil;
 1º de maio – Dia do Trabalho (dedicado ao trabalhador);
 2º domingo de maio 
com os filhos; carinho e respeito que devemos ter pelas mães; 
Por que obediência as nossas mães? Quem mais se dedica a nós?).
                
 Estude! Pois nossas provinhas já estão se aproximando.
 

 
RUA MANOEL VITORINO, 106 – CENTRO / VALENÇA DO PIAUÍ – PI / CEP: 64.300
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CONHECIMENTOS GERAIS (Natureza e Sociedade)
- identificar as partes do corpo humano: 

cabeça, tronco e membros superiores (braços) e inferiores 
identificar os cômodos de uma casa

banheiro, sala de estar, cozinha); 
Pintar, riscar, circular, desenhar; 
A escola (as dependências da escola, sala de aula, diretoria, 
Identificar os profissionais que trabalham na escola

:  
ia do Livro (escritor homenageado, principais 

livros infantis, personagens marcantes de história infantis);
ia do Índio (como e onde viviam; suas armas, 

seus costumes, chefes e deuses); 
Tiradentes; 
Descobrimento do Brasil; 
Dia do Trabalho (dedicado ao trabalhador);

2º domingo de maio – Dia das Mães (importância das mães para 
com os filhos; carinho e respeito que devemos ter pelas mães; 
Por que obediência as nossas mães? Quem mais se dedica a nós?).

Pois nossas provinhas já estão se aproximando. Beijos das tias. 

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

(Natureza e Sociedade) 
identificar as partes do corpo humano: 

cabeça, tronco e membros superiores (braços) e inferiores 
identificar os cômodos de uma casa (quarto, 

A escola (as dependências da escola, sala de aula, diretoria, 
Identificar os profissionais que trabalham na escola. 

(escritor homenageado, principais 
livros infantis, personagens marcantes de história infantis); 

ndio (como e onde viviam; suas armas, 

Dia do Trabalho (dedicado ao trabalhador); 
Dia das Mães (importância das mães para 

com os filhos; carinho e respeito que devemos ter pelas mães; 
Por que obediência as nossas mães? Quem mais se dedica a nós?). 


