
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES REMOTAS 2021 

PROFESSOR (A): ________________________________________ 

TURMAS: 11-12-13-14                         DIA 16 DE MARÇO 

NOME DO ALUNO (A): ____________________________________ 

Atividade 1 

Preparo da massinha de modelar conforme vídeo que a professora vai enviar 

no grupo de WhatsApp no dia. 

Ingredientes: 

2 copos de farinha de trigo; 1 copo de água; Meio copo de sal; 1 colher de óleo; 

Modo de fazer: 

Misturar os ingredientes secos, misturar bem...ir acrescentando a água aos poucos, 

mexendo sempre. Se a massa ainda ficar um pouco mole, coloque um pouquinho mais 

de farinha... amasse bem. No final, acrescente o óleo e amasse até a massa ficar lisa. 

 

Atividade 2: 

Modelar as letras escrevendo o seu nome. Fazer uma foto e mandar para a 

professora; 

 

Atividade 3: 

Modelar as vogais: A, E, I, O e U; 

Abaixo de cada vogal colocar um objeto. (Ex: para o “I” colocar um isqueiro, ou 

incenso, ou isopor, ou imã...) cujo nome comece com o som da letra. 

Peça para a criança procurar qualquer coisa em casa que comece com este 

som. Faça o som da letra e espere que ela encontre. Se ela não conseguir, 

você pode ajudar oferecendo duas opções, assim ela terá que pensar para 

escolher. 

Depois o adulto escreve com letra “MAIUSCULA” o nome do objeto em uma 

fichinha e coloca abaixo, assim a criança verá que no início do nome vai a letra 

do som selecionado. 

Fazer uma foto e enviar par a professora. 

Obs: Se não encontrar em casa todos os objetos, poderá modelar com a 

massinha o objeto que falta e colocar junto. 

ATENÇÃO: depois de concluir as atividades... brinque com a massinha a 

vontade, modelando tudo que você imaginar!!! 



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES REMOTAS 2021 

PROFESSOR (A): ________________________________________ 

TURMAS: 11-12-13-14                         DIA 17 DE MARÇO 

NOME DO ALUNO (A): ____________________________________ 

Atividade 1: 

Assistir ao vídeo sobre conjuntos que a professora vai enviar no dia pelo grupo 

de WhatsApp. 

Atividade 2: 

Enviar a foto com um conjunto de 5 objetos de cozinha. Lembre-se, eles não 

são iguais, mas todos são objetos de cozinha:  

Atividade 3: 

Agora, você vai representar conjuntos, desenhando e depois pintando bem 

bonito todos os elementos que se pede: 

 

a) Um conjunto de 4 brinquedos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Um conjunto de 6 flores: 

 

 

 

 

 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES REMOTAS 2021 

PROFESSOR (A): ________________________________________ 

TURMAS: 11-12-13-14                         DIA 18 DE MARÇO 

NOME DO ALUNO (A): ____________________________________ 

Atividade 1:  

Hoje, vamos trabalhar com cores. 

Pegue um objeto que você possa contornar (uma tampa pequena de um vidro, 

um copo pequeno...) 

Agora, contorne e faça um círculo e pinte conforme a cor: 

 

A) Um círculo AZUL                                            C) Um círculo MARROM 

 

 

 

 

 

 

B) Um círculo AMARELO                               D) Um círculo AZUL ESCURO 

 

 

 

 

 

 

C) Um círculo VERDE CLARO                                 E) Um círculo CINZA 

 

 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES REMOTAS 2021 

PROFESSOR (A): ________________________________________ 

TURMAS: 11-12-13-14                         DIA 19 DE MARÇO 

NOME DO ALUNO (A): ____________________________________ 

Atividade 1:  

Quero ver como está sua habilidade de distinguir os sons!!! 

Ao assistir o vídeo você vai prestando a atenção no som, assim que ouvir você 

vai falar o nome do que produz aquele som.  

Veja quantos acertos você faz e comemore!! 

Segue abaixo o link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&t=8s 

 

Atividade 2: 

Desenhe três figuras em cada retângulo, cujos nomes comecem com o som 

das seguintes letras: 

E 

U 

A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&t=8s

