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Srs. pais e responsáveis. 
          Seguindo as recomendações para suspensão das aulas durante o 
período de 10 a 14 de agosto, as atividades do 2º ano estão à disposição no 
site do Colégio, com as vídeo aulas das professoras, as vídeo aulas do Portal 
On, as trilhas liberadas no Portal On e as aulas online através do ZOOM. 

Conforme informado em reunião as atividades permaneceram remotas. 
Solicitamos que sigam as orientações passadas nas reuniões 
psicopedagógicas.  
Lembramos que os responsáveis que a escola estará aberta: 
Este material possui direitos autorais, portanto, de acordo com a 
legislação, não pode ser copiado nem distribuído fora do Site do Colégio 
Afonso Pena  
 

Trabalho Folclore (entregar dia 26/08) 

Assistir o vídeo: “Quintal da cultura – O que é o folclore?” 
https://youtu.be/fslWQYxwyyE 

 
TEXTO INFORMATIVO, NÃO PRECISA COPIAR: 

Folclore 
Folclore é o conjunto de tradições, conhecimentos, crenças populares, lendas, 

músicas, danças, enfim é o estudo do povo de cada região, geralmente é 

transmitido de pai para filho. 

O folclore brasileiro tem sua base na mistura das três raças que contribuíram 

para a formação do nosso povo: indígena, português e o negro. 

Comemoramos no Brasil o Dia do Folclore em 22 de agosto. 

1) Ditados Populares: são dizeres ou frases curtas, geralmente de conteúdo 

moral. 

Exemplo: Quem dá aos pobres empresta a Deus. 

2) Trava-línguas: são versos ou frases de difícil pronúncia e deve se falar 

rápido 

Exemplo: Um tigre, dois tigres, três tigres. 

3) Adivinhas: são perguntas que devem ser respondidas ou explicadas 

Exemplo: O que é, o que é?  Tem barba não é homem, tem dente e não é gente?  

        O alho. 

4) Lemas de pára-choques: são frases curtas humorísticas ou românticas, 

escritas no pára-choques de caminhão. 

Exemplo: Feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão.  

5) Parlendas: versos para brincar, embalar, entreter e distrair crianças. 

Exemplo: Uni duni tê 

        Salame minguê 

        O sorvete colorê 

          O escolhido foi você! 

 

1 - Capa: Na folha de sulfite realizar uma capa para ilustrar seu trabalho 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://youtu.be/fslWQYxwyyE
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2 - Na folha pautado: cabeçalho completo 

Copiar e responder 

(pular linha) 

Trabalho Folclore 

1) Escolha um personagem folclórico e escreva sobre ele (forma resumida). 

Desenhe ou cole esse personagem. 

2) Escreva um ditado popular. Faça a ilustração não esqueça que caprichar: 

3) Escreva um trava-língua. Faça a ilustração não esqueça que caprichar: 

4) Escreva um adivinha a resposta deverá ser desenhada: 

5) Escreva uma parlenda. Faça a ilustração: 

 

Tenha atenção, não esqueça de caprichar: 

 

10/08/2020 – segunda-feira 

Língua Portuguesa: (data) 

Aula Zoom – 13h30min 
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09 
Senha: 856738 
---------------------------------------------- 

Caso não consiga clicar no link, basta: 

Abrir o site https://us04web.zoom.us 

Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 4207747265 

Digitar a senha: 856738 

--------------------------------------------- 

Apostila: 33 a 37. 
 
Ed. Física – 

Aula Zoom –15h30min 
https://us04web.zoom.us/j/2770012205?pwd=SVVqZGpGcG9FcDYyTlVvRmlFOXpydz09 
Senha: cap 
---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 2770012205 
Digitar a senha: cap 
--------------------------------------------- 

Materiais: Tênis, shorts, camiseta e garrafa com água para hidratação. 
 

 
 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09
https://us04web.zoom.us/
https://us04web.zoom.us/j/2770012205?pwd=SVVqZGpGcG9FcDYyTlVvRmlFOXpydz09
https://us04web.zoom.us/
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História: (data) 

Apostila: 19 e 20 
 

11/08/2020 – terça-feira   

Matemática: (data) 

Aula Zoom – 13h30min 
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09 
Senha: 856738 
---------------------------------------------- 

Caso não consiga clicar no link, basta: 

Abrir o site https://us04web.zoom.us 

Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 4207747265 

Digitar a senha: 856738 

--------------------------------------------- 

Apostila: 41 a 45. 

Projeto Leitura: (cabeçalho completo) 

Aula Zoom – 14h 30min 
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09 
Senha: 856738 
---------------------------------------------- 

Caso não consiga clicar no link, basta: 

Abrir o site https://us04web.zoom.us 

Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 4207747265 

Digitar a senha: 856738 

--------------------------------------------- 

 O projeto será realizado em Folha de Linguagem, ao término montaremos uma 

pasta com todas as atividades realizadas. Para concluir, precisamos da ajuda de todos.  

 Na atividade de hoje, preciso que separem lápis de cor e uma folha de 

linguagem (com o cabeçalho completo). Nossa atividade vai ser incrível! 

 

Geografia: (data) 

Apostila: 18 a 21. 
 

 

 

 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09
https://us04web.zoom.us/
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09
https://us04web.zoom.us/
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12/08/2020 – quarta-feira   

Língua Portuguesa: (data) 

Aula Zoom – 13h30min 
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09 
Senha: 856738 
---------------------------------------------- 

Caso não consiga clicar no link, basta: 

Abrir o site https://us04web.zoom.us 

Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 4207747265 

Digitar a senha: 856738 

--------------------------------------------- 

Livro de Atividades páginas 10 a 17. 
 

História: (data) 

Apostila páginas: 21 a 23 
 

Ciências: (data) 

Apostila: páginas 28 a 30 
 

 

13/08/2020 – quinta-feira   

Matemática: (data) 

Aula Zoom – 13h30min 
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09 
Senha: 856738 
---------------------------------------------- 

Caso não consiga clicar no link, basta: 

Abrir o site https://us04web.zoom.us 

Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 4207747265 

Digitar a senha: 856738 

--------------------------------------------- 

Livro de Atividades páginas 42 a 46. 
 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09
https://us04web.zoom.us/
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09
https://us04web.zoom.us/
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História (data) 

Apostila páginas: 24 a 27. 
               página: 25 (trabalho para nota, entregar dia 26/08) 
 

Inglês: (data)  
Aula Zoom –15h30min 
https://us04web.zoom.us/j/6689682860?pwd=cEw2TWpjbk5pRlplT3M5R3N3Mk1mZz09 

Senha: cap 

Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 6689682860 
Digitar a senha: cap 
 
Vídeo Aula: “Apostila volume 3” 
--------------------------------------------- 

06/08/2020 – sexta-feira   

Filosofia/Artes: (data) 

Aula Zoom – 13h30min 
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09 
Senha: 856738 
---------------------------------------------- 

Caso não consiga clicar no link, basta: 

Abrir o site https://us04web.zoom.us 

Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 4207747265 

Digitar a senha: 856738 

---------------------------------------------- 

As páginas serão determinadas durante a aula zoom  
 
Informática: (colocar a data)  
Aula o Zoom – 15h30min 
https://us04web.zoom.us/j/8307338623?pwd=ZmliNVZlY0hZVVhBUStvWW8wcGVDQT09 

senha: (não necessária) 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 8307338623 
Digitar a senha: 8inYL0 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://us04web.zoom.us/j/6689682860?pwd=cEw2TWpjbk5pRlplT3M5R3N3Mk1mZz09
https://us04web.zoom.us/
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09
https://us04web.zoom.us/
https://us04web.zoom.us/j/8307338623?pwd=ZmliNVZlY0hZVVhBUStvWW8wcGVDQT09
https://us04web.zoom.us/
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