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Aos educandos e suas famílias,  

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade 

aos processos de aprendizagem.  

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I 

e Fase  

II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.  

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou 

folhas avulsas.  

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período.  
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ATIVIDADE 1 

Nessa semana iremos realizar a leitura de uma fábula. Fábula é um tipo de história onde os 

animais são os personagens e se comportam como se fossem humanos, por exemplo: os 

animais falam, tem sabedoria, inveja, pensam e assim por diante. A fábula sempre nos faz 

pensar sobre o nosso comportamento. 

Depois de ouvir essa leitura com certeza você vai querer ouvir outras, vai aprender palavras 

novas e dizer o que aprendeu. 

 

A fábula dessa semana é: 

A lebre e a tartaruga 

 

No mundo dos animais vivia uma lebre muito orgulhosa e vaidosa, que não cessava 
de falar que era a mais veloz e se gabava disso, diante da lentidão da tartaruga. 

“Lá vem dona tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente dela pra não 
ser atropelada!” Cantava debochando a lebre da pobre tartaruga. 

Um dia, a tartaruga pensou em fazer uma aposta no mínimo inusitada para a lebre: 

– Estou certa que posso ganhar de você numa corrida! Desafiou a tartaruga. 

– A mim?! Debochou a assustada lebre com o desafio. 

– Sim, a você, disse a tartaruga. Façamos nossas apostas e vejamos quem ganha a 
corrida! 

A lebre, meio incrédula, aceitou. Todos os animais se reuniram para assistir a 
corrida. A coruja marcou o ponto de partida e de chegada, e sem mais demoras, 
começou a competição em meio à incredulidade dos que assistiam. 

Confiada na sua rapidez, a lebre deixou a tartaruga pegar vantagem e ficou tirando 
sarro dela. Logo, começou a correr velozmente e ultrapassou a tartaruga que 
caminhava vagarosamente, mas sem parar. 
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Só se deteve na metade do caminho, diante um pasto verde e frondoso, onde se 
dispôs a descansar antes de terminar a corrida. Ali, pegou no sono enquanto a 
tartaruga seguiu caminhando passo a passo, lentamente, mas sem se deter. 

Quando a lebre despertou, viu desesperada que a tartaruga se encontrava a uma 
curtíssima distância da meta de chegada. Saiu correndo com todas as suas forças, 
mas já era muito tarde. A tartaruga tinha vencido a corrida! 

Nesse dia a lebre aprendeu, em meio a uma grande humilhação, que não deve se 
gabar dos demais. Também aprendeu que o excesso de confiança é um obstáculo 
para alcançar nossos objetivos. 

FONTE: https://escolaeducacao.com.br/a-lebre-e-a-tartaruga/ 

 

Se desejar poderá acessar os links abaixo para assistir vídeos da fábula: 

https://www.youtube.com/watch?v=-0ZxvgS-g7E;     

  https://www.youtube.com/watch?v=IdgxvWN5aO8 

 

Depois da leitura faça as perguntas abaixo para que a criança se expresse e, você também 

deverá se expressar para que haja uma troca de ideias e opiniões sobre a leitura. 

 Pergunte se a criança gostou a leitura; 

 Peça para a criança recontar a fábula usando suas próprias palavras; 

 Pergunte à criança em que lugar a fábula acontece; 

 Pergunte à criança o que ela acha do modo como a lebre tratava a tartaruga;  

 Pergunte à criança o que ela aprendeu da leitura. 

 

ATIVIDADE 2 

Na escola estamos sempre fazendo desenhos para nos expressar. Nessa atividade você vai 

usar sua criatividade e suas habilidades artísticas. 

 Com seus lápis de cor, canetinhas ou giz de cera, faça no caderno o desenho da fábula; 

 Escreva seu nome. 

 

ATIVIDADE 3 

Estamos sempre aprendendo formas de evitar acidentes para não nos machucar, na escola 

ficamos atentos principalmente aos cadarços dos sapatos para não cairmos e, a professora 

está sempre amarrando-os. Hoje vamos aprender a amarrar os cadarços com a ajuda de 

alguém que saiba amarrar o cadarço. Para isso precisaremos coordenar bem os movimentos 

dos dedinhos das nossas mãos. Pegue seu sapato com cadarços e vamos aprender a amarrá-

los. 
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SUGESTÕES: 

 

 
Para ensinar as crianças a amarrar o próprio cadarço, é preciso se colocar no lugar deles antes de mais nada. 

1. Comece dando um nó simples, passando o lado direito sobre o esquerdo, e depois por 

baixo; puxe bem. 

2. Faça uma alça (crianças entendem super bem quando ensinamos que a alça é, na verdade, 

a orelhinha do coelho) em cada um dos pedaços do cadarço. Cruze as alças (ou orelhinhas) 

uma por cima da outra. 

3. Enfie a alça (orelhinha) que está por baixo em torno da que está por cima. 

4. Segure ambas as alças e aperte bem. 

Camila faz ainda um alerta para um ponto crucial quando o assunto é passar adiante qualquer 

ensinamento: é importante ter empatia e se colocar no lugar do outro. Isso é mais importante 

do que tentar mostrar como você aprendeu. 

Fonte: https://catracalivre.com.br/cidadania/tecnica-ajuda-as-crias-finalmente-aprender-amarrar-o-cadarco/ 

 Sugestões de vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=VaNkMoymDu4 

                                             https://www.youtube.com/watch?v=_yoR5hE8y4Y 

 

ATIVIDADE 4 

Na fábula vimos que a tartaruga é lenta e a lebre é bem rápida. Vamos fazer uma brincadeira 

de imitação e para isso vamos usar o nosso corpo para fazermos movimentos e de vemos 

prestar atenção para saber se devemos ser lentos como a tartaruga ou rápido como a lebre. 
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Lembre-se de amarrar o cadarço para não se machucar. 

Para essa atividade vamos precisar: de 2 ou mais pessoas 

Vamos imitar: 

1. A tartaruga correndo; 

2. A lebre correndo; 

3. Bicho preguiça subindo na árvore; 

4. Macaco subindo na árvore; 

5. Caracol rastejando pelo chão; 

6. Cobra rastejando pelo chão; 

7. Tartaruga tomando banho; 

8. Lebre tomando banho; 

9. Bicho preguiça escovando os dentes; 

10.  Macaco escovando os dentes. 

 

ATIVIDADE 5 

Na escola sempre fazemos atividades com o nome. É muito importante conhecermos as letras 

do nome. Nessa atividade, você vai identificar as letras do nome e usar suas habilidades 

manuais.   

Recorte de revistas ou jornais as letras do seu nome e cole-as no seu caderno. Depois faça um 

desenho de você. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


