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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. Boas aprendizagens! Até breve! 

 

ATIVIDADES FASE I - EDUCAÇÃO INFANTIL 

SEMANA DE 13 A 17 DE JULHO 

 

ATIVIDADE 1: MOMENTO DA HISTÓRIA 

Lá na escola sempre temos o momento da história, lembra-se? E é tão gostoso! 

Acomode-se em um espaço bem aconchegante e tranquilo de sua casa e vamos à 

história de hoje!  

 

AS CENTOPÉIAS E SEUS SAPATINHOS 

Em uma manhã a Centopeinha acordou bem cedo. Animada, arrumou sua 

cama e foi para a sala tomar café quentinho e comer bolinhos que gostava muito. 

Naquele dia ela havia combinado de sair com sua mãe para comprar sapatos. 

- Menina, ande logo! Senão vamos chegar muito tarde, e não vai dar tempo 

de comprarmos todos os sapatos de que precisamos. 

Após tomarem o café da manhã, pegaram seus chapéus e sombrinhas para 

se proteger do sol forte e saíram apressadamente em direção à loja de sapatos.  

Ao chegarem na loja foram atendidas pela simpática Joaninha.  

- Bom dia, Dona Centopeia! Como sua filha está bonita! Fazia tempo que a 

senhora não aparecia. 

  A Centopeinha e sua mãe foram olhar os sapatos que estavam na vitrine da 

loja. A Centopeinha escolheu um sapato vermelho. E lá foi a Joaninha, subindo e 

descendo as escadas da loja, inúmeras vezes para buscar os vários pares de 

sapatos.  
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A Joaninha ajudou a Centopeinha a calçar os sapatos. Mas, os sapatos 

estavam apertando seus pés. 

      - Dona Joaninha, estão muito apertados. Não tem um número maior? 

      E novamente a Joaninha subiu e desceu as escadas diversas vezes para 

buscar sapatos maiores. 

      Ajudou a Centopeinha a calçar os sapatos e quando acabou, já não tinha 

mais forças nem para se levantar. 

      A Dona Centopeia pagou os sapatos. E percebendo que a Joaninha estava 

muito cansada, disse que voltaria no outro dia para comprar os seus sapatos. 

      Ao ouvir isto, a Joaninha desmaiou.  

Fonte https://www.youtube.com/watch?v=M488oGezD70 - adaptada pela Professora Juliana Silva 

 

Se você preferir, pode acessar estes links abaixo para ler e escutar esta história na 

íntegra: 

AS CENTOPEIAS E SEUS SAPATINHOS 

AS CENTOPEIAS E SEUS SAPATINHOS, Milton Camargo 

 

ATIVIDADE 2: PEGADAS COM ÁGUA 

Vamos brincar de desenhar pegadas no chão com água e os próprios pés? É muito 

divertido! 

Combine com as pessoas que moram com você, qual espaço de sua casa poderá 

ser utilizado para realizar esta brincadeira. Pode ser dentro ou fora de casa.  

Será necessário tomar este cuidado: não faça as pegadas em piso escorregadio, 

para evitar acidentes. Prefira um chão de cimento ou de material parecido, que 

marca bem as pegadas e absorve rápido a água. 

Dica: Você também pode usar um papelão de cor marrom ou outro papel de 

espessura mais grossa para deixar suas pegadas. 

Providencie água. Mas nada de desperdício, hein! Você pode reutilizar um pouco da 

água do último enxágue da lavagem de roupas ou aquela água que recolhemos no 

balde na hora do banho enquanto esperamos o chuveiro esquentar.  

https://www.youtube.com/watch?v=M488oGezD70
https://www.slideshare.net/marisaseara/as-centopeias-e-as-serpentes
https://www.youtube.com/watch?v=M488oGezD70
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Agora é só molhar os pezinhos e sair andando, deixando as suas pegadas no chão. 

     
Fonte: tempojunto.com 

 

Deixe a brincadeira mais legal convidando alguém para se divertir com você.                 

Sugestões de desafios para deixar a brincadeira mais interessante: 

★ Quem consegue caminhar deixando as pegadas mais distantes umas das 

outras; 

★ Fazer desenhos com as pegadas; 

★ Andar pisando na pegada da pessoa que está caminhando à frente; 

★ Brincar de esconde - esconde seguindo as pegadas da outra pessoa para 

encontrá-la; 

★ Comparar as pegadas: quem tem a maior; a menor; a mais larga; a mais 

estreita; a mais comprida; a mais curta. 

Fonte: https://www.tempojunto.com/2014/11/19/vamos-brincar-de-pegadas/ 

 

ATIVIDADE 3: AMARRANDO OS CALÇADOS 

Sabemos que amarrar os sapatos não é uma tarefa tão fácil. Requer treinamento e 

paciência, não é mesmo? Que tal aprender agora? Vamos lá! 

Escolha um sapato com cadarço e observe o passo a passo abaixo: 

Comece dando um nó simples no cadarço. Passando o lado direito sobre o 

esquerdo. Depois passe por baixo e puxe bem. 

https://www.tempojunto.com/2014/11/19/vamos-brincar-de-pegadas/
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Fonte: mundoovo.com.br 

 

Faça uma orelhinha, igual do coelho, em cada pedaço de cadarço. Cruze as 

orelhinhas uma por cima da outra. 

 

 
Fonte: mundoovo.com.br 

 

Enfie a orelhinha que está por baixo em torno da que está por cima. 

 
Fonte: mundoovo.com.br 

 

Segure as duas orelhinhas e aperte bem. 
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Fonte: mundoovo.com.br 

Fonte: http://mundoovo.com.br/2016/ensine-seu-filho-a-amarrar-o-cadarco/ 

 

E então? Conseguiu? Achou fácil ou difícil? Se você teve dificuldade, pode pedir a 

alguém que mora com você para mostrar como se faz. Depois, é só praticar e ficar 

craque! 

          

 

 

 

 

 

http://mundoovo.com.br/2016/ensine-seu-filho-a-amarrar-o-cadarco/

