
 
 
 
 
 
 

RUA MANOEL VITORINO, 106 – CENTRO / VALENÇA DO PIAUÍ 

PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES 
Nome: _________________________________
 21/09/17 – LINGUAGEM  
 Consoantes maiúsculas e minúsculas da letra 

- Leitura e cópia das consoantes maiúsculas e minúsculas;- Identificar as consoantes maiúsculas- Pintar figuras que iniciam pela consoante em destaque;- Família das consoantes - Ligar palavrinhas iguais;
 Escrita das vogais maiúsculas e minúsculas;
 Completar vogais que faltam
 
 22/09/17 – MATEMÁTICA  
 Números Naturais de 0 a 30. (Cópia dos numerais);
 Números Ordinais do 1º ao 5º;- Completar os números ordinais;
 Identificar a ordem, lugar ou posição de pessoas, objetos coisas, etc... 
 Ligar o nome dos numerais ao número;
 Subtração (fazer a subtração dos números com desenhos).
 
 25/09/17 – INGLÊS 
 My House (minha casa).
 Cômodos da casa:   - kitchen = cozinha   - bedroom = quarto   - bathroom = banheiro   - living room = sala de estar;  - ligar, pintar, circular, etc.

CENTRO / VALENÇA DO PIAUÍ – PI / CEP: 64.300-000 / FONE (89) 
CNPJ: 09.275.105/0001-28  

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE SETEMBRO
___________________________________

Consoantes maiúsculas e minúsculas da letra b ao z; 
Leitura e cópia das consoantes maiúsculas e minúsculas;Identificar as consoantes maiúsculas e minúsculas nas palavras;Pintar figuras que iniciam pela consoante em destaque;Família das consoantes X e Z; Ligar palavrinhas iguais; 

Escrita das vogais maiúsculas e minúsculas; 
Completar vogais que faltam. 

Números Naturais de 0 a 30. (Cópia dos numerais); 
Números Ordinais do 1º ao 5º; números ordinais; 
Identificar a ordem, lugar ou posição de pessoas, objetos coisas, 
Ligar o nome dos numerais ao número; 
Subtração (fazer a subtração dos números com desenhos).

My House (minha casa). 

 living room = sala de estar; ligar, pintar, circular, etc. 

000 / FONE (89) 3465-2075/ 

SETEMBRO DE 2017 
________________ Jardim I 

Leitura e cópia das consoantes maiúsculas e minúsculas; e minúsculas nas palavras; Pintar figuras que iniciam pela consoante em destaque; 

Identificar a ordem, lugar ou posição de pessoas, objetos coisas, 

Subtração (fazer a subtração dos números com desenhos). 



 
 
 
 
 
 

RUA MANOEL VITORINO, 106 

  25/09/17 – CONHECIMENTOS GERAIS
 A água – Identificar e pintar os seres que necessitam da água para viver; - Onde encontramos a água para beber.- O que fazer para evitar e desperdício de água.
 O ar – pintar as figuras que podemos identificar o ar em movimento. 
 DATAS COMEMORATIVAS 
 07 de Setembro – Independência do Brasil;
 20 de Setembro – Aniversário de Valença do Piauí;
 21 de Setembro – Dia da Árvore
 Obs.: Identificar as datas comemorativas e pintar coisas relacionada as datas.
   

Obs.: Mamãe, oriente seu filho(a) pelas revisões e atividades mensais.

 

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

CONHECIMENTOS GERAIS 
Identificar e pintar os seres que necessitam da água 

Onde encontramos a água para beber. O que fazer para evitar e desperdício de água. 
pintar as figuras que podemos identificar o ar em 

  
Independência do Brasil; 
Aniversário de Valença do Piauí; 
Dia da Árvore 

Obs.: Identificar as datas comemorativas e pintar coisas relacionada as datas. 

Obs.: Mamãe, oriente seu filho(a) pelas revisões e atividades mensais.
Estude bastante! 
Beijos das tias. 

 
  

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

Identificar e pintar os seres que necessitam da água 

pintar as figuras que podemos identificar o ar em 

Obs.: Identificar as datas comemorativas e pintar coisas 

Obs.: Mamãe, oriente seu filho(a) pelas revisões e atividades mensais. 


