
         PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM

 
Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B
 
28/02/2018 - * Língua Portuguesa
 Identificar as letras do seu nome.
 Leitura e escrita das vogais maiúsculas e minúsculas.
 Completar palavras com as vogais.
 Leitura e escrita dos encontros vocálicos 
 Identificando o til nas palavras.
 Leitura e escrita das famílias estudadas.
   Como: pa-pe-pi-po
         ma-me-mi-mo
 Completar palavras com as famílias estudadas.
     Por exemplo: pa
 Leitura e cópia de palavras. Ex: pato, mala.  
01/03/2018 - * Matemática
 Identificar distância (pertodireita, em cima - embaixo, dentro-fora, atrás, na frente) através de gravuras.
- quantidade (mais e menos/muito
gravuras. 
02/03/2018 - * Conhecimentos Gerais
 Identificar as parte do corpo humano através de figuras.
 Identificar os seres vivos e elementos não vivos.
 Conhecer sua história 
02/03/2017 - * Inglês
 Leitura e escrita de palavras como:
 Hello, Friends! (Olá amigos) palavras; 
 Identificar- Greltings(cumprimento);

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE 
DE 2018 

Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B

Língua Portuguesa  
Identificar as letras do seu nome. 
Leitura e escrita das vogais maiúsculas e minúsculas.

palavras com as vogais. 
Leitura e escrita dos encontros vocálicos  
Identificando o til nas palavras. 
Leitura e escrita das famílias estudadas. 

po-pu; 
mo-mu. 

Completar palavras com as famílias estudadas.
pato, pipa, mico, mala, etc. 

Leitura e cópia de palavras. Ex: pato, mala.  
Matemática 

Identificar distância (perto-longe:) e posição (esquerda
fora, atrás, na frente) através de gravuras.

quantidade (mais e menos/muito-pouco e nenhum) através de                                      

Conhecimentos Gerais 
Identificar as parte do corpo humano através de figuras.
Identificar os seres vivos e elementos não vivos. 

cer sua história-Quem é você... 
* Inglês 

Leitura e escrita de palavras como: 
Hello, Friends! (Olá amigos) - através de gravuras e 

Greltings(cumprimento); 

DO MÊS DE FEVEREIRO 

Nome: ____________________________________________ JARDIM II A/B 

Leitura e escrita das vogais maiúsculas e minúsculas. 

Completar palavras com as famílias estudadas. 

longe:) e posição (esquerda-
fora, atrás, na frente) através de gravuras. 

pouco e nenhum) através de                                      

Identificar as parte do corpo humano através de figuras. 
 

através de gravuras e 



         
 Girl e Boy (menino e menina)
 Data comemorativa. 
 13 de fevereiro-
 
 Bons Estudos!!!
 
 
 

Girl e Boy (menino e menina) 
 
- O carnaval- festa popular 

Bons Estudos!!! 


