
      

RUA MANOEL VITORINO, 106 – CENTRO / VALENÇA DO PIAUÍ 

PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES 
Nome: _________________________________
 
28/02/18 – LINGUAGEM  
 Coordenação Visomotora- cobrir linhas tracejadas;- ligar; - pintar. 
 As vogais maiúsculas e minúsculas:- cobrir o tracejado das vogais maiúsculas e minúsculas.- pintar figuras cujos nomes iniciam pela vogal em destaque.- ligar as vogais iguais.- reconhecer as vogais nas pal- pintar, riscar. - escrita da letra A a
 
 01/03/18 – MATEMÁTICA  
 Números Naturais de 0 a 4;
 Cobrir os numerais de 0 a 4;
 Pintar, ligar, riscar;
 Contar figuras colocando o número correspondente;
 Conceitos matemáticos:  - igual / diferente;   - maior / menor;   - mais alto / mais baixo;  - mais / menos / comprido / curto.
 
 02/03/18 – INGLÊS 
 Números 1 e 2 (identificar o nome dos numerais em Inglês);
 Ligar, pintar, circular, riscar;
 Identificar quantidades  

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

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE FEVEREIRO
___________________________________

Coordenação Visomotora: cobrir linhas tracejadas; 

As vogais maiúsculas e minúsculas: cobrir o tracejado das vogais maiúsculas e minúsculas.pintar figuras cujos nomes iniciam pela vogal em destaque.ligar as vogais iguais. reconhecer as vogais nas palavras e circular.  
A a maiúscula e minúscula. 

Números Naturais de 0 a 4; 
Cobrir os numerais de 0 a 4; 
Pintar, ligar, riscar; 
Contar figuras colocando o número correspondente; 

matemáticos: 

mais alto / mais baixo; mais / menos / comprido / curto. 

(identificar o nome dos numerais em Inglês);
Ligar, pintar, circular, riscar; 
Identificar quantidades e ligar ao número. 

000 / FONE (89) 3465-2075/ 

FEVEREIRO DE 2018 
________________ Jardim I 

cobrir o tracejado das vogais maiúsculas e minúsculas. pintar figuras cujos nomes iniciam pela vogal em destaque. 

(identificar o nome dos numerais em Inglês); 



         

RUA MANOEL VITORINO, 106 

02/03/17 – CONHECIMENTOS GERAIS
 Hábitos de higiene nossa higiene pessoal);
 Você (sua identidade) identificar se você é: 
sua idade, cor da pele, dos cabelos, dos olhos.
 DATAS COMEMORATIVAS:
 Carnaval – pintar figuras relacionadas ao carnaval
  Recadinho:  

Olá fofura! Vamos testar nossos conhecimentos, brincando e aprendendo. Nossas Verificações de Aprendizagem, vem aí! Estude baseando
 

 

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

CONHECIMENTOS GERAIS (Natureza e Sociedade)
Hábitos de higiene (identificar os objetos que utilizamos na nossa higiene pessoal); 
Você (sua identidade) identificar se você é: menino

sua idade, cor da pele, dos cabelos, dos olhos. 
:  

pintar figuras relacionadas ao carnaval.

Olá fofura! Vamos testar nossos conhecimentos, brincando e aprendendo. Nossas Verificações de Aprendizagem, vem aí! Estude baseando-se nas nossas revisões e pelas atividades do pacotão.
Estude bastante! Beijos das tias. 

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

(Natureza e Sociedade) 
(identificar os objetos que utilizamos na 

menino ou menina; 

. 

Olá fofura! Vamos testar nossos conhecimentos, brincando e aprendendo. Nossas Verificações de se nas nossas revisões e pelas atividades do pacotão. 


