
 
 
 
 
 
 

RUA MANOEL VITORINO, 106 

PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS DO MÊS DE Nome: ________________________________________ JARDIM II - A 23/08/2017 - * Língua Portuguesa
 Leitura e escrita do 
 Leitura e cópia de pequenos texto
 Interpretação oral e escrita do texto.
 Junção de sílabas para formar palavras. Ex: ce+bo+la= 
cebola, fe+liz = feliz, etc.
 Separação de sílabas de palavras. 
etc. 
 Leitura e cópia de palavras com 
quadro, quociente, quota, etc.
 Ditado de palavras já trabalhadas como: dedo, bola, saco, 
xale, etc. 
 24/08/2017 - * Matemática
 Leitura e escrita dos numerais do 0 a 70.
 Identificar os números na ordem cres
decrescente. 
 Adição e subtração representada por meio de números e 
desenhos com quantidades.
25/08/2017 - * Conhecimentos Gerais
 Os meios de transportes e sua importância
 Transportem que andam: na terra, na água, no ar;
 Quais os transportes mais usados em nossa comunidade;
 O transporte que você usa para ir à escola
 As estações do an
 O que representa cada estação. As datas comemorativas.Identificar as datas:
 11 de agosto-dia do estudante.
  2º domingo de agosto   O que representa os pais para cada um de nós.
   22 de agosto-dia do folclore.   Personagens do folclore.   Exemplos de atividades folclóricas.
  25 de agosto-dia do Soldado.   Qual o soldado homenageado   Identificar vestimentas dos soldados (fardam   Qual o trabalho desenvolvido pelo soldado.   Locais de trabalho do soldado.
 

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

PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017Nome: ____________________________________________________
Língua Portuguesa 

Leitura e escrita do alfabeto maiúsculo e minúsculo.
Leitura e cópia de pequenos textos. 
Interpretação oral e escrita do texto. 
Junção de sílabas para formar palavras. Ex: ce+bo+la= 

cebola, fe+liz = feliz, etc. 
Separação de sílabas de palavras. Ex: maleta= ma+le+ta, 

ra e cópia de palavras com qua ou quo. Ex: quatro, 
quadro, quociente, quota, etc. 

Ditado de palavras já trabalhadas como: dedo, bola, saco, 

Matemática 
Leitura e escrita dos numerais do 0 a 70. 
Identificar os números na ordem crescente e na ordem 
Adição e subtração representada por meio de números e 

desenhos com quantidades. 
Conhecimentos Gerais 

Os meios de transportes e sua importância; 
Transportem que andam: na terra, na água, no ar;

transportes mais usados em nossa comunidade;
O transporte que você usa para ir à escola; 
As estações do ano. 
O que representa cada estação. 

As datas comemorativas. Identificar as datas: 
dia do estudante. 

2º domingo de agosto-dia dos Pais. O que representa os pais para cada um de nós. 
dia do folclore. Personagens do folclore. Exemplos de atividades folclóricas. 
dia do Soldado. Qual o soldado homenageado Identificar vestimentas dos soldados (fardamento).Qual o trabalho desenvolvido pelo soldado. Locais de trabalho do soldado. 

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

DE 2017 _______

alfabeto maiúsculo e minúsculo. 

Junção de sílabas para formar palavras. Ex: ce+bo+la= 
Ex: maleta= ma+le+ta, 

. Ex: quatro, 
Ditado de palavras já trabalhadas como: dedo, bola, saco, 

cente e na ordem 
Adição e subtração representada por meio de números e 

Transportem que andam: na terra, na água, no ar; 
transportes mais usados em nossa comunidade; 

ento). 


