
 
 
 
 
 
 
 PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM 
 Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B 16/05/2018 - * Língua 
 Identificar as letras estudadas nas palavras.(b,l,s e t)
 Leitura e escrita das palavras.Ex:sapo,teia,bolo,etc.
 Leitura e escrita das famílias estudadas. 
 Como: ba,be,bi,bo,bu        la,le,li,lo,lu        sa,se,si,so,su        ta.te,ti,to,tu 
 Completar palavras com as famílias estudadas. Por exemplo: sapo,
 Leitura e escrita das famílias estudadas.
 Leitura e cópia de palavras. Ex: sacola, toalha, sol, lápis, etc. 
 Junção e separação de sílabas.
 Leitura e cópia de frases  17/05/2018 - * Matemática
 Identificar os números vizinhos. Ex: 
 Leitura e escrita dos números do 0 ao 30;
 Leitura e escrita dos nomes dos números;(um, dois..até dez) 
 Estudo das linhas abertas e curvas;
 Identificar conjuntos: unitário e vazio;
 Ordem crescente e ordem decrescente;
 Leitura e escrita dos algarismos romanos;
 Identificar unidade, dezena e meia dezena.
18/03/2018 - * Conhecimentos Gerais
 Estudo dos animais: nascem, como pode ser o corpo dos animais, etc.
 Identificar os tipos de moradias e os cômodos da casa.

 18/05/2018 - * Inglês
 AT home(Em casa).
 Identificar os cômodos da casa.(Em inglês)

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE 2018 

Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B
Língua Portuguesa  

Identificar as letras estudadas nas palavras.(b,l,s e t)
Leitura e escrita das palavras.Ex:sapo,teia,bolo,etc.
Leitura e escrita das famílias estudadas.  

ba,be,bi,bo,bu la,le,li,lo,lu sa,se,si,so,su ta.te,ti,to,tu 
Completar palavras com as famílias estudadas.po,lobo,teto,etc. 
Leitura e escrita das famílias estudadas. 
Leitura e cópia de palavras. Ex: sacola, toalha, sol, 
Junção e separação de sílabas. 
Leitura e cópia de frases  

Matemática 
Identificar os números vizinhos. Ex: 8 9 10 
Leitura e escrita dos números do 0 ao 30; 
Leitura e escrita dos nomes dos números;(um, dois..até 
Estudo das linhas abertas e curvas; 
Identificar conjuntos: unitário e vazio; 

rescente e ordem decrescente; 
Leitura e escrita dos algarismos romanos; 
Identificar unidade, dezena e meia dezena. 

Conhecimentos Gerais 
Estudo dos animais: - identificar como os animais nascem, como pode ser o corpo dos animais, etc.
Identificar os tipos de moradias e os cômodos da casa.

* Inglês 
AT home(Em casa). 
Identificar os cômodos da casa.(Em inglês) 

DO MÊS DE MAIO DE 

Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B 

Identificar as letras estudadas nas palavras.(b,l,s e t) 
Leitura e escrita das palavras.Ex:sapo,teia,bolo,etc. 

Completar palavras com as famílias estudadas. 

Leitura e cópia de palavras. Ex: sacola, toalha, sol, 

Leitura e escrita dos nomes dos números;(um, dois..até 

identificar como os animais nascem, como pode ser o corpo dos animais, etc. 
Identificar os tipos de moradias e os cômodos da casa. 



 
 
 
 
 
 
 
 Identificar- os membros da família em inglês através de gravuras.  
 Data comemorativa.

 Identificar as datas
 18 de abril homenageado –interessante do livro – Emília).
 19 de abril - 
 21 de abril - 
 22 de abril descobriu o Brasil?).
 01 de meio - Dia do Trabalho.
 Segundo domingo de maio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

os membros da família em inglês através de 

Data comemorativa. 
Identificar as datas 

abril - Dia do livro infantil (Escritor – Monteiro Lobato; Livro Infantil muito interessante – Sítio do Pica-pau Amarelo; Personagem Emília). 
 Dia do índio. 
 Dia do Tiradentes. 

22 de abril - Dia do Descobrimento do Brasil (Quem descobriu o Brasil?). 
Dia do Trabalho. 

Segundo domingo de maio - Dia das mães 

os membros da família em inglês através de 

Dia do livro infantil (Escritor Monteiro Lobato; Livro Infantil muito pau Amarelo; Personagem 

ento do Brasil (Quem 


