
Goiânia, 01

Professora: __________________

Aluno (a): _________

========================================================

Observação e comparação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinte de vermelho o dia 07 que será o 

República. 

Observe o calendário e responda:

Quantos dias têm esse mês?________

Quantos sábados têm ness

Que dia da semana é dia 23 de setembro?_______

Agora escreva o nome do mês que estamos iniciando _______________

 

Goiânia, 01 de setembro de 2020. 

Professora: ______________________________

(a): _____________________________________

========================================================

Observação e comparação 

Pinte de vermelho o dia 07 que será o feriado da Independência da 

Observe o calendário e responda: 

e mês?________ 

Quantos sábados têm nesse mês? ________ 

Que dia da semana é dia 23 de setembro?_______ 

Agora escreva o nome do mês que estamos iniciando _______________

_______Série: Jardim III  

___________________________________ 

======================================================== 

feriado da Independência da 

Agora escreva o nome do mês que estamos iniciando _______________ 



Goiânia, 02

Professora: __________________

Aluno (a): ______________________________________

========================================================

Vamos associar os desenhos da coluna da esquerda com cada um dos quatro 

elementos naturais. 

 

 

 

Encontre os 7  erros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 02 de setembro de 2020. 

essora: ______________________________

(a): ______________________________________

========================================================

Elementos Naturais 

Vamos associar os desenhos da coluna da esquerda com cada um dos quatro 

 

 

 

 

 

 

____________ Série: Jardim III 

(a): ____________________________________________ 

======================================================== 

Vamos associar os desenhos da coluna da esquerda com cada um dos quatro 



Goiânia, 04

Professora: __________________

Aluno (a): ______________________________________

========================================================

Percepção e 

  

1. Aqui estão alguns heróis da vida real. Fale 

e escreva a letra inicial de cad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Use este espaço para escrever ou desenhar a profissão do papai e da mamãe.

04 de setembro de 2020. 

Professora: ______________________________

(a): ______________________________________

========================================================

Percepção e Escrita Espontânea 

Aqui estão alguns heróis da vida real. Fale em voz alta o nome de cada profissão 

letra inicial de cada uma. 

e espaço para escrever ou desenhar a profissão do papai e da mamãe.

____________ Série: Jardim III  

(a): ____________________________________________ 

======================================================== 

em voz alta o nome de cada profissão 

e espaço para escrever ou desenhar a profissão do papai e da mamãe. 


