
 
 
 
 
 
 PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM
 Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B 25/10/2017 - * Língua Portuguesa

 Leitura e cópia de texto. 
 Junção de sílabas para formar palavras. Ex: a tle ta= 

atleta, flo -res ta=
 Separação de sílabas de palavras. Ex: xícara,

circo, flauta, 
 Ditado de palavras já trabalhadas como: 

raiz,azul,bloco,xa
 Encontro de consoantes como: 

flor,atleta,placa,
 Leitura e cópia de frases.
 Ortografia  
 Leitura e cópia de palavras com sílabas estudadas, 

 cha,che,chi,cho,chu
 as,es,is,os,us ar,er,ir,or,ur az,ez,iz,oz,uz.
 26/10/2017 - * Matemática

 Números pares/ímpares
 Sequência de números (centena)100,101...
 Números ordinais Identificar (primeiro,

etc.)    
 Leitura e escrita dos numerais do 90 á 100. 
 Desenvolver o raciocínio através dos números romanos.
 Identificar as formas geométricas. 

27/10/2017 – Inglês 
 Identificar o nome dos animais.

Ex:pig=porco,cat=gato,etc
 The animals (Doméstico e Silvestre)

animais domésticos e silvestres.
 27/10/2017 - * Conhecimentos Gerais

 Os animais –como nascem,
 Diferenciar os animais domésticos e nocivos
 Identificar os animais com pelos e penas, animais com 

ossos e sem ossos, placas duras e escamas.
 Identificar os objetos de trabalho dos profissionais;
 As profissões e sua importância.

 As datas comemorativas. Conhecer as datas e identifica

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE DE 2017 
Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B

Língua Portuguesa 
Leitura e cópia de texto.  
Junção de sílabas para formar palavras. Ex: a tle ta= 

res ta= floresta, etc. 
Separação de sílabas de palavras. Ex: xícara, chupeta,

 clube, cisco, etc. (xi – ca – ra ...)
Ditado de palavras já trabalhadas como: 
raiz,azul,bloco,xale,etc. 
Encontro de consoantes como: 

aca,cloro,vidro. 
Leitura e cópia de frases. 
Leitura e cópia de palavras com sílabas estudadas, 

cha,che,chi,cho,chu = chuva... 
as,es,is,os,us = escola... ar,er,ir,or,ur = árvore... ,ez,iz,oz,uz. = dez... 

Matemática 
Números pares/ímpares- identificar os números. 
Sequência de números (centena)100,101... 
Números ordinais Identificar (primeiro, segundo,
Leitura e escrita dos numerais do 90 á 100.  

volver o raciocínio através dos números romanos.
Identificar as formas geométricas.  

 
Identificar o nome dos animais. 
Ex:pig=porco,cat=gato,etc 
The animals (Doméstico e Silvestre)– diferenciar os 
animais domésticos e silvestres. 

Conhecimentos Gerais 
como nascem, 

Diferenciar os animais domésticos e nocivos 
Identificar os animais com pelos e penas, animais com 
ossos e sem ossos, placas duras e escamas. 
Identificar os objetos de trabalho dos profissionais;
As profissões e sua importância. 

As datas comemorativas. Conhecer as datas e identifica

DO MÊS DE SETEMBRO 
Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B 

Junção de sílabas para formar palavras. Ex: a tle ta= 
chupeta, 
ra ...) 

Leitura e cópia de palavras com sílabas estudadas, como:  

 
segundo, terceiro, 

volver o raciocínio através dos números romanos. 

diferenciar os 

Identificar os animais com pelos e penas, animais com 
Identificar os objetos de trabalho dos profissionais; 

As datas comemorativas. Conhecer as datas e identifica-las. 



 
 
 
 
 
 Dia Das Crianças e Nossa Senhora de Aparecidaoutubro Dia do professorDia do Piauí-19 de Outubro                                    
 

Dia Das Crianças e Nossa Senhora de Aparecida
Dia do professor-15 de outubro. 19 de Outubro                                    Bons Estudos!

Dia Das Crianças e Nossa Senhora de Aparecida-12 de 

Bons Estudos! 


