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Srs. pais e responsáveis. 
          Para a semana de 03 a 07 de maio as atividades do nível II estão indicadas 
abaixo. 

Solicitamos que sigam as orientações. 
-- Horário de aula: 13h 30min às 17h 30min. 
-- Para entrar nas aulas siga as orientações na página inicial do colégio. 

 
Este material possui direitos autorais, portanto, de acordo com a 

legislação, não pode ser copiado nem distribuído fora do Site do Colégio 
Afonso Pena  
 
Srs. pais e responsáveis: 

Atenção as datas: 
03/05  

segunda-feira  

Retorno das aulas presenciais para os alunos autorizados 03/05. (Nível II ao 5º 

ano).  

03/05  

segunda-feira  
Entrega das folhas, caderno de desenho, caderno de linhas verdes e 
atividades Dia das mães. 

05/05  

quarta-feira  

até as 14h  

Pedimos fotos divertidas com seus filhos para que possamos montar um 

painel. Não serão aceitas fotos enviadas após essa data, pois precisamos nos 

organizar, favor não insistir.  

Só serão aceitas fotos enviadas no grupo da sala.  

07/05  

sexta-feira  

Convidamos as mamães para um Drive Thru Solidário surpresa. Venha com 

seus filhos das 17h às 18h pois esse dia não poderia passar sem nossa homenagem. 

Para as crianças presenciais a saída será às 17h.  

Pensando nas pessoas que estão passando necessidades devido à pandemia, 

durante o Drive Thru das Mães, receberemos doações de alimentos, produtos 

de limpeza, higiene, entre outros, para ajudar essas famílias. Será uma 

colaboração muito valiosa para quem está sofrendo com essa situação que 

estamos passando. Desde já, agradecemos.  

A aula será encerrada às 16h. 

08/05  

sábado  

 Convidamos as mamães, vovós e titias para uma aula de Educação Física com a 

professora Angelina, on line. Usar roupas leves.  

Entrar na reunião Zoom  

https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09 

ID da reunião: 4207747265  

Senha de acesso: 856738  

-- Horários: 9h: 4º e 5º anos  

                   10h: 2º e 3º anos  

                   11h: Nível II e 1º ano  

 
 
 
 
 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://zoom.us/j/4207747265?pwd=YzBnVzd6WWM4K3ZaSzVudGQvanVndz09
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03/05/2021 – segunda-feira   

-- Hora da história – Mães de todo os tipos 

 
-- Educação física 

 
-- Recreio 

 
-- Folha A3 

- Desenhar a mamãe e suas características. 
 
-- Apostila 

- Livro de experiências: páginas 27, 28 e 29. 
 
-- Massinha 

- Vogais e numerais (quantidade). 
 

04/05/2021 – terça-feira   

-- Coordenação 

- Com giz na lousa ou na folha. 

-- Informática 

 

-- Recreio 

 

-- Folha 

- Pinte os quadrinhos de acordo com a quantidade de cada conjunto. 

-- Apostila 

- Letrar: páginas 26 e 27. 
 

-- Gibi 

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

05/05/2021 – quarta-feira   

-- Coordenação 

- Giz na lousa ou folha. 

-- Folha - Pesquisa 

- Recorte e cole de revistas palavras que começam com a vogal A. 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
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-- Recreio 

 

-- Apostila 

- Numerar: páginas 30 e 31. 
- Material de apoio. 

-- Folha 

- Pinte e ligue o desenho a vogal correspondente. 
 

-- Vídeo 

- Sítio do pica pau amarelo. 
 
 

06/05/2021 – quinta-feira   

-- Coordenação 

- Na folha ou com giz na lousa. 

-- Caderno de linhas verdes. 

 

-- Recreio 

 

-- Apostila 

- Brincadeira das artes: páginas 23 e 24. 

- Utilizar tinta guache e papelão. 
 

-- Folha 

- Circule a criança mais baixa e pinte a mais alta. 

-- Massinha 

 
 

07/05/2021 – sexta-feira   

Observação:  
Recreio as 15h 30 min. 
A aula on line encerra às 16h. 
 

 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
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-- Aula de ritmo 

 

-- Inglês  

 

-- Caderno de desenho 

- Utilizar papel crepom. 
 
-- Recreio 

 
-- Homenagem ao Dia das mães. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.colegioafonsopena.com.br/

