
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES REMOTAS 2021 

PROFESSOR (A): ________________________________________ 

TURMAS: 11-12-13-14                         DIA 08 DE MARÇO 

NOME DO ALUNO (A): ____________________________________ 

Atividade 1 

Ligue os nomes às figuras que representam o sentimento correspondente: (Ler para a criança) 

 

 

 

SUSTO ALEGRIA AMOR RAIVA TRISTEZA 

 

Atividade 2: 

Desenhar em uma folha um círculo, e dentro dele fazer o rosto do sentimento que você tem 

quando briga com alguém: 

Atividade 3: 

 (Mandarei um vídeo no grupo) 

O adulto responsável deverá:  

Recortar dez fichas de papel (tamanho de 15cm x 10cm, mais ou menos) e escrever em cada 

uma um número, seguindo a ordem de 0 até 9.  

Obs. Escrever em tamanho grande. 

1 
Pegar uma bandeja com borda e colocar um pouco de areia ou farinha de mandioca (Pode usar 

também outro produto que dê o mesmo resultado). 

Pedir para a criança passar o dedo indicador sobre o número traçado sobre o papel e depois 

repetir o movimento, traçando o numeral na bandeja de areia. Realizar essa sequência com 

um número de cada vez, repetindo quantas vezes quiser até a criança começar a se apropriar 

do traçado correto. 



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES REMOTAS 2021 

PROFESSOR (A): ________________________________________ 

TURMAS: 11-12-13-14                         DIA 09 DE MARÇO 

NOME DO ALUNO (A): ____________________________________ 

Atividade 1 

Fazer a dobradura do cachorro. Sugestão: Separar dois papéis, um para o adulto e outro para a 

criança. O adulto faz e a criança repete. 

 

Atividade 2: 

Depois de pronto, desenhar os olhos e focinho; 

Pintar da cor que a criança escolher; 

Colar na folha ou no caderno e escrever: CACHORRO  



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES REMOTAS 2021 

PROFESSOR (A): ________________________________________ 

TURMAS: 11-12-13-14                         DIA 10 DE MARÇO 

NOME DO ALUNO (A): ____________________________________ 

Atividade 1: 

Desenhar a sua mão em um a folha de ofício, traçando-a ao redor com um lápis. Pintar 

e escrever o número de dedos que você tem nessa mão desenhada. 

 

Atividade 2: 

Copie a sequência numérica, conforme o modelo. (Se a criança apresentar 

dificuldades, volte para a atividade anterior, aquela do traçado com o dedo sobre o 

desenho do número e depois sua repetição na bandeja de areia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

          

 

          

 

          

 

 



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES REMOTAS 2021 

PROFESSOR (A): ________________________________________ 

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

NOME DO ALUNO (A): ____________________________________ 

Atividade 1: 

Assistir ao vídeo para conhecer os movimentos da boca usados para fazer os sons das 

vogais. 

 link:               https://www.youtube.com/watch?v=4iIcCLaEcq0 

Repetir o movimento em frente ao espelho. 

Atividade 2: 

Desenhar três objetos cujos nomes comecem com as seguintes vogais: 

A 

 

O 

 


