
      

RUA MANOEL VITORINO, 106 – CENTRO / VALENÇA DO PIAUÍ 

PROGRAMAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES 
Nome: _________________________________
 
11/04/18 – LINGUAGEM  
 Consoantes minúsculas 

- Cobrir e copiar as consoantes em estudo.- Reconhecer, circular, riscar as consoantes nas palavras.- Pintar figuras cujos seus nomes iniciem pela consoante destacada (c ou d). 
 Família das consoantes 

- Cobrir, copiar, ligar.
 Encontros Vocálicos: ai, au, ei, oi.- Leitura e cópia; - Identificar as vogais que se juntaram para formar os encontros vocálicos. 
 Vogais maiúsculas e minúsculas.- Cobrir e copiar as vogais;- Completar as letrinhas que faltam;- Ligar vogais iguais.

 
 12/04/18 – MATEMÁTICA  
 Números Naturais de 0 a 9.- Contagem e cópia dos numerais de 0 a 9;- Contar figuras e ligar ao número correspondente.
 Conjuntos vazios e unitários 
 Conceitos Matemáticos:  - mais / menos; cheio / vazio; muito / dentro/ fora. 
 13/04/18 – INGLÊS 
 My Family ( a família ). - Identificar os membros da família e pintar.
 Os numerais de 1 a 5;  - one – two – three – 
 Ligar o nome ao número correspondente
 Saudações em inglês:  - Good Morning – bom dia - Good Afternoon- boa tarde - Good Night – boa noite 

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

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE 
___________________________________

Consoantes minúsculas b, c, d: 
Cobrir e copiar as consoantes em estudo. Reconhecer, circular, riscar as consoantes nas palavras.Pintar figuras cujos seus nomes iniciem pela consoante destacada (

Família das consoantes b, c, d. 
Cobrir, copiar, ligar. 

licos: ai, au, ei, oi. 
Identificar as vogais que se juntaram para formar os encontros 

Vogais maiúsculas e minúsculas. Cobrir e copiar as vogais; Completar as letrinhas que faltam; Ligar vogais iguais. 

Naturais de 0 a 9. Contagem e cópia dos numerais de 0 a 9; Contar figuras e ligar ao número correspondente. 
Conjuntos vazios e unitários (identifica-los e pintar).
Conceitos Matemáticos: mais / menos; cheio / vazio; muito / pouco; em frente / atrás; 

My Family ( a família ). Identificar os membros da família e pintar. 
  four – five  

Ligar o nome ao número correspondente. 
bom dia boa tarde boa noite 

000 / FONE (89) 3465-2075/ 

DO MÊS DE ABRIL DE 2018 
________________ Jardim I 

Reconhecer, circular, riscar as consoantes nas palavras. Pintar figuras cujos seus nomes iniciem pela consoante destacada (b, 

Identificar as vogais que se juntaram para formar os encontros 

los e pintar). 
pouco; em frente / atrás; 



       

RUA MANOEL VITORINO, 106 

13/04/18 – CONHECIMENTOS GERAIS
 Seres vivos e elementos não vivos (identificar, pintar, circular); 
 A família (desenhar, pintar as pessoas que formam sua família). 
 DATAS COMEMORATIVAS:
 A Páscoa (identificar os símbolos da Páscoa: ovo, coelho, peixe, vela).  
 Estude! Pois nossas provinhas já estão se aproximando.
 

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)
Seres vivos e elementos não vivos (identificar, pintar, 
A família (desenhar, pintar as pessoas que formam sua 

:  
(identificar os símbolos da Páscoa: ovo, coelho, 

Pois nossas provinhas já estão se aproximando. Beijos das tias. 

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

(Natureza e Sociedade) 
Seres vivos e elementos não vivos (identificar, pintar, 
A família (desenhar, pintar as pessoas que formam sua 

(identificar os símbolos da Páscoa: ovo, coelho, 


