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Habilidades priorizadas: Criar movimentos, gestos, olhares, mímicas e sons com o 
corpo em brincadeiras, histórias e atividades artísticas como brinquedo, vídeo e música.

Objetivos de ensino: Demonstrar valorização das características de seu corpo e 
respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.

Autora: Rosi Plaster
Fonte: http://historiasinfantisderosiplaster.blogspot.com/2011/05/o-jacare-solitario.html

Era uma vez um jacaré que morava 
sozinho na lagoa, não tinha nenhum 
amigo para brincar. Sabem por quê?

Porque ele machucava seus amigos. Os 
jacarés que ali viviam foram morar em 
outra lagoa porque ele mordia, 
empurrava e machucava os amiguinhos.
Sabem o que ele fazia?

Quando tinha um coleguinha perto, ele 
balançava sua calda e os empurrava 
para bem longe. E também os mordia.

Assim, seus amigos ficaram muito tristes 
e foram embora, até que um dia não 
tinha mais ninguém para brincar. Ele 
ficou triste, muito triste, ouvia lá longe 
seus amigos rindo e brincando.

‘

1. Contextualização – O JACARÉ SOLITÁRIO

CARGA HORÁRIA SUGERIDA: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades 
propostas e momentos de reflexão em família).

Um dia ele resolveu pedir desculpas 
para os seus amigos. Nadou, nadou ao 
encontro deles e quando os amigos o 
viram se esconderam de medo.
Ele ficou tão triste, tão triste que 
começou a chorar e disse:

- Eu não quero machucar vocês, eu só 
quero brincar.

Mas eles continuaram escondidos com 
medo. Então, um dos jacarés foi até ele 
se arriscando para ver se estava falando 
a verdade. Chegando perto dele o jacaré 
pediu desculpas e deu-lhe um abraço. 
Os outros também se aproximaram e 
todos se abraçaram.

Daquele dia em diante o jacaré brincava 
com seus amigos sem machucá-los, já 
que depois de muito tempo sozinho, 
sem amigos, havia aprendido a lição.



Ilustrações: Catarina Pignato

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2020/03/aprenda-a-fazer-um-jacare-com-rolo-vazio-de-papel-higienico.shtml

2. Atividade – Vamos construir um jacaré com rolinho de papel higiênico?
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MATERIAIS 
NECESSÁRIOS

3 rolinhos de papel higiênico
Tinta verde
Um estilete
Um pincel
Uma canetinha escura
Uma tesoura
Um adulto para supervisionar 
o uso do estilete e da tesoura
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Pegue um rolinho 
e recorte a boca 
do jacaré. 
Lembre que ele 
tem muitos 
dentes, portanto 
capriche nesse 
zigue-zague.

Com o segundo 
rolinho, faça o 
rabo dele. Com a 
parte que sobra, 
corte as quatro 
pernas do jacaré.

Agora vamos para o 
último rolo. Com o 
estilete, faça outro 
zigue-zague e dobre 
para o alto. Estes 
triângulos vão 
formar a parte das 
costas do réptil. 
Aproveite o estilete 
para fazer 4 cortes 
como no desenho.

Coloque as 
4 pernas nos 
recortes do 
rolinho do 
item 3. Agora é 
necessário 
encaixar um rolo 
no outro, na 
ordem do 
desenho.

Agora é o 
momento da 
decoração! Jacaré 
costuma ser 
verde, mas este 
que estamos 
fazendo pode ter 
a cor que você 
quiser, use a tinta 
guache e o pincel.



3. Reflexões em família

A música é uma linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de comunicar 
sensações, sentimentos e pensamentos. Se possível, escute a música O Jacaré sugerida no 
link: https://www.youtube.com/watch?v=q8KL4q5QWa0

O Jacaré (Vídeo Oficial)
https://www.youtube.com/watch?v=q8KL4q5QWa0

A BOCA DO JACARÉ | Música para trabalhar as partes do corpo 
| DANILO BENÍCIO BATUCADAN
https://www.youtube.com/watch?v=G2oBnsAZW3g

Jacaré Poio - Por Batuque Arte
https://www.youtube.com/watch?v=L8UexFZUtNc
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Com essa música procuramos atender aos seguintes objetivos:

Ampliar as experiências no campo do ritmo, da audição e da expressão corporal.
Desenvolver a consciência da criança em relação às partes do corpo citadas
na letra da música.
Desenvolver a atenção, o gosto e a sensibilidade em relação à música. 

1. Você gostou da história do “Jacaré Solitário”? 
Por que o jacaré não tinha amigos?

2. Por que o jacaré ficou triste? O que 
te deixa triste?
3. É importante pedir desculpas? Por quê?
4. Conte como foi construir o jacaré de rolinho 

de papel com sua família. Vocês trabalharam 
em equipe como no método das Aves 
Migratórias?

5. Você gostou de brincar com a música do 
jacaré? Desenhe em seu caderno ou em uma 
folha esse momento.

6. Você sabe o que é um jacaré? Onde ele vive? 
O que come? Pesquise curiosidades sobre o 
jacaré. 

LETRA DA MÚSICA O JACARÉ

Eu conheço um jacaré
Que gosta de comer
Escondam seus olhinhos
Senão o jacaré
Come seus olhinhos e o
Dedão do pé
Eu conheço um jacaré
Que gosta de comer
Escondam suas orelhas
Senão o jacaré
Come suas orelhas e o
Dedão do pé
…(falamos sobre outras partes do 
corpo também).

CURIOSIDADE: os jacarés são animais que pertencem ao grupo 
dos crocodilos e dos aligátores. Eles são répteis, ou seja, animais 
que respiram oxigênio, mas têm o corpo recoberto por escamas 
em vez de pelos ou penas.
Os jacarés vivem sempre à beira da água, perto de rios ou lagoas. 
Eles passam o dia todo tomando sol, em grupos, e à noite vão 
caçar dentro da água. São carnívoros, isto é, comem outros 
animais. Seus alimentos preferidos são peixes, aves, moluscos e 
pequenos mamíferos que ficam nas margens dos rios.

COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!
POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.

MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!

3. SUGESTÃO DE VIDEOS

| 3


