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PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 

 
Nome: ___________________________________________JARDIM II A e B 
 
26/09/2018 - * Língua Portuguesa 
1. Leitura e escrita de palavras com ge/gi, r entre vogal, rr 
dobrado, n, lh, qua/quo e sa/so. 
2. an, en, in, on, un/am, em, im, om, um. 
3. Leitura e cópia de frases e pequenos textos. 
4. Junção de sílabas para formar palavras. 
5. Separação de sílabas de palavras. 
6. Ditado de palavras já trabalhadas como: muro, girafa, carro, 
olho, onze, tambor, casa, peso, etc. 
 
27/09/2018 - * Matemática 
1. Cálculo através de desenhos e continhas; 
2. Problemas com adição; 
3. Identificar gravuras como unidades: litro, metro e peso; 
4. Números ordinais do 1º ao 10º; 
5. Escrita de sequência de números. Ex: 80, 81... 100. 
6. Números e seus vizinhos: Ex: 80 81 82; 
7. Leitura e escrita dos nomes dos números de 10 em 10 até 90; 
8. Medidas de tempo, horas e minutos; 
9. Calendário incluindo meses do ano e dias da semana. 
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28/09/2018 - * Conhecimentos Gerais 
1. Os sentidos – (órgãos); 
2. Identificar os órgãos dos sentidos e suas funções; 
3. Hábitos de higiene; 
4. Astros – sol, lua, estrelas... 
5. As profissões: carpinteiro, professor, gari, médico, etc; 
6. Meios de transportes como por exemplo: terrestre, aéreos e 
aquáticos; 
7. O trânsito – Os sinais de trânsito e sua importância. 
 
28/09/2018 - * Inglês 
1. Toys: brinquedos (por exemplo: pião, trem, etc); 
2. As cores estudadas. (escrita dos nomes). 
 
As datas comemorativas. 
Identificar as datas: 
07 de setembro – dia da Pátria; 
20 de setembro – aniversário de Valença do Piauí; 
21 de setembro – dia da árvore; 
25 de setembro – dia do trânsito. 
 

Bons Estudos! 
 


