
Caras e caros munícipes,

O momento que hoje vivemos trouxe-nos vários desa�os e a obrigatoriedade de criar novas 
dinâmicas e rotinas que vamos adaptando às exigências impostas pela pandemia de 
COVID-19.

Com a privação de desenvolvimento de várias atividades no espaço exterior, e tentando 
privilegiar o contexto familiar, o Município, através do Projeto de Educação Ambiental - 
PREDAMB, pretende manter uma interligação escolar na área de sensibilização ambiental, 
adaptando-se à nova realidade contextual, apresentando o XIRAMB, um formato com 
sugestões de o�cinas criativas e sustentáveis, com recurso à reutilização de materiais, dirigidas 
a pais e crianças, com o objetivo de criar uma diferenciação positiva na dinâmica das famílias.

Pretende-se que o XIRAMB seja uma ferramenta educativa, que contribua para criar momentos 
didáticos e divertidos. Usufruam!

O Presidente da Câmara Municipal,
Alberto Mesquita

Vamos
praticar
o atacar!

Aprender a atar os sapatos pode ser um 
grande desa�o para os mais pequenos. 
Vamos aproveitar a criatividade para 
exercitar de modo divertido esta tarefa 
diária, reutilizando alguns materiais que 
costumamos ter por casa.

Materiais a utilizar:
- Cartão (reutilizar caixa de sapatos, 

de cereais etc);
- Lápis de cor, aguarelas, canetas de 

�ltro etc;
- Tesoura;
- Atacador, �ta, elástico…
- Imaginação q.b.z
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Torna o desa�o mais divertido e 
com pedaços de lã ou retalhos 
de uma t-shirt velha entrança os 
teus próprios atacdores.
Bom trabalho!

Sugestão:

Nº1

Instruções: Selecione a sua base de cartão. Caso venha a 
utilizar um suporte já impresso (uma caixa de cereais, por 
exemplo), preserve a face “limpa” para delinear o molde do 
sapato. Pode utilizar para efeito de contorno uma peça de 
calçado ou dar largas à imaginação e com traço forte delinear 
um sapato de palhaço, divertido. Caracterize a peça de calçado 
desenhando abas, borracha, costuras e assinale as “ilhoses” dos 
atacadores. Posto isto, chegou a altura de colorir! Escolha os 
materiais, faça riscas, bolas, �ores…um arco-íris! O objetivo é 
tornar o “sapato” o mais divertido possível! Finda a decoração, 
sob supervisão do adulto, vamos recortar o sapato do cartão, 
utilizando o bico da tesoura para perfurar e de�nir as ilhoses 
previamente marcadas, por onde passarão os atacadores. 
Depois, é agarrar no atacador, na �ta, no elástico, passa-lo de 
um lado para o outro e começar a PRATICAR o ATACAR.


