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Srs. pais e responsáveis. 
          Para a semana de 01 a 05 de fevereiro, as atividades do Nível II estão 
indicadas abaixo. 

Solicitamos que sigam as orientações passadas nas reuniões 
psicopedagógicas e a gentileza de organizar os materiais diariamente. 

Lembramos que devido à pandemia nada poderá ser emprestado. 
Trazer diariamente na mochila: 

✓ O material solicitado na programação. 
✓ Material pessoal (nada poderá ser emprestado). 
✓ 3 máscaras e um saco para colocar máscara usada, 
✓ Copo ou garrafa (não poderão ser emprestados). 

Horários: 
-- 13h 20min, para recebermos os alunos, aula a partir das 13h 30min às 

17h 30min. 
Lanche:  
-- Solicitamos que tragam o lanche devidamente embalado e refrigerado. 
 

Este material possui direitos autorais, portanto, de acordo com a 
legislação, não pode ser copiado nem distribuído fora do Site do Colégio 
Afonso Pena  

Estávamos com saudades 
 

01/02/2021 – segunda-feira   

-- Apresentação da professora e amiguinhos. 

 
-- Conhecer a escola. 

 

-- Dinâmica. 

 
-- Caderno de desenho. 
 
-- Folha. 
- Materiais: cola e revista. 
 

02/02/2021 – terça-feira   

-- História da semana. 

 

-- Folha da história. 
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-- Informática. 
 
 
-- Vogais (coordenação). 
 
-- Folha. 
Atividade em folha entregue ne reunião. 
 

03/02/2021 – quarta-feira   

-- Ed. Física – 
Atividade: 
Grave um vídeo me contando um pouco sobre você.  
Seu nome? Sua idade? Qual sua série? O que mais gosta de fazer na 
educação física  
Material adicional:  
Tênis, uma garrafa com água para hidratação 
Só serão aceitos vídeos enviados para o grupo da sala 
 
-- Folha (quadrado). 
Atividade em folha entregue na reunião. 
 
-- Folha (Coordenação). 
Atividade em folha entregue em reunião. 
 
-- Massinha. 
 
 

04/02/2021 – quinta-feira   

-- Brincadeira (Plaquinhas com nome). 
 

-- Folhas (vogais). 

Atividade em folha entregue na reunião. 
 
-- Folha (Pintar as letrinhas do seu nome). 
Atividade em folha entregue na reunião. 
 
-- Gibi. 
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05/02/2021 – sexta-feira   

-- Dia da fantasia (Use roupas coloridas ou a fantasia que você tem em casa,  

-- Aula de ritmo. 
 
-- Folhas dos Numerais. 
Atividade em folha entregue na reunião. 
 
-- Folha (formas geométricas). 
Atividade em folha entregue na reunião. 
 

ATENÇÃO: 08/02, SEGUND-FEIRA, ENTREGA DA ATIVIDADE. 
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