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Habilidades priorizadas: 
• Refletir sobre valores como respeito e obediência como práticas do dia-a-dia
• Compreender a importância do respeito aos adultos, ao próximo (amigo), pai, 

mãe, avó entre outros, promovendo um exercício para a vida em sociedade com 
crianças conscientes da sua participação na construção de um mundo melhor

Objetivos de ensino: Desenvolver a percepção da existência de valores em 
ações realizáveis no dia a dia e exercitá-los na vida escolar, na família e na 
comunidade.

Carga hóraria sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das 
atividades propostas e momentos de reflexão em família).

Autora: Rosi Plaster
http://historiasinfantisderosiplaster.blogspot.com/2011/05/joaninha-desobediente.html

Era uma vez uma joaninha muito teimosa 
e desobediente que adorava fazer coisas 
perigosas. E a mamãe sempre dizia:

- Cuidado, minha filha, você vai se 
machucar!

A joaninha nem ouvia os conselhos da 
mamãe. Um dia, ao passar perto de um 
rio, ela ficou olhando os peixinhos e 
resolveu dar um mergulho, mas 
esqueceu de que não sabia nadar e os 
conselhos da mamãe que dizia sempre:

- Não chegue perto do rio, Joaninha! É 
muito perigoso!

Desobedecendo a sua mãe, pulou na 
água e começou a se debater pedindo 
socorro.

- Socorro!!! Socorrooooo!!! Estou me 
afogando!!!

Os peixinhos ficaram assustados e 
nadaram para bem longe. Não tinha 
ninguém para ajudá-la. Mas o sapo que 

cantava ali por perto foi ver de quem 
eram os gritos. Ao chegar perto viu a 
pequena joaninha. Pulou imediatamente 
na vitória régia e, com sua língua, pegou a 
joaninha. Saiu da água e a colocou no 
chão dando um sermão nela.

- Nunca te disseram para não chegar 
perto do rio, que é perigoso, uma vez que 
não sabe nadar?

A mãe, que chegou na hora, ouviu e disse 
que lhe avisara do perigo várias vezes 
dando-lhe outro sermão:

- Joaninha desobediente! Quantas vezes 
falei para não chegar perto do rio? Vá 
para casa, pois você está de castigo!

A joaninha obedeceu à mamãe e foi para 
casa. Assim, o sapo salvou a pequena 
Joaninha, que aprendeu a lição: obedecer 
à mamãe e os mais velhos sempre.

1. Contextualização 
A JOANINHA DESOBEDIENTE



2. Atividade
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3. Reflexões em família

1.  Você gostou da história “A Joaninha Desobediente”? 
2.  Você sabe o que é ser desobediente? 
3.  A virtude obediência é importante? Por quê? 
 O Método do Semáforo pode nos ajudar nas 

decisões?
4.  Conte como foi construir a joaninha de tampinha 
 de garrafa com sua família. 
5.  Desenhe uma joaninha em seu caderno ou em 
 uma folha.
6.  Você sabe o que é uma joaninha? Onde ela vive? 
O que come? Pesquise curiosidades sobre ela. 

Por que jogar fora tampas de garrafa de plástico ou metal quando você pode usá-las para 
criar algo bonito e novo? Formas redondas em todos os tamanhos e cores poderão se 
transformar em uma linda joaninha!

Você precisará de tampinhas de garrafa e poderá usar esmalte de unhas para pintar. 
Use a criatividade!



Dona Joaninha
https://www.youtube.com/watch?v=ARHa58v51UA

Musicalização com a joaninha - Dicas da Tia Luh 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGqE6Nf2Fqs

Gigi e a Fábrica Mágica – Joaninha
https://www.youtube.com/watch?v=p2RqXmYvtms

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!

4. SUGESTÃO DE VIDEOS
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CURIOSIDADE

• As joaninhas são “predadoras”, 
caçam para subsistir.

• Gostam de comer pulgas e, 
sobretudo, pulgões.

• Na sua boca têm dois dentes que 
utilizam para caçar.

• Uma só joaninha pode 
devorar,durante toda a sua vida, 
cerca de 5000 pulgões.

• Assim, podemos dizer que as 
joaninhas ajudam a controlar 
algumas pragas.

• Para alimentar as joaninhas 
empregam-se caules de plantas, 
cortados, com pulgões. 

• O nome científico da joaninha é 
Coccinella septempunctata , que 
significa “cochinilha de sete pontos”. 

• Existem mais de 4000 tipos diferentes 
de joaninhas.

• A joaninha demora um mês, 
aproximadamente, a atingir a idade 
adulta.

• Tem forma oval e extremidades curtas.

• Possui umas asas grossas que 
protegem outro par de asas que utiliza 
para voar.

• A joaninha mais comum tem sete 
pontos pretos nas suas asas grossas, 
que costumam ser vermelhas ou 
cor-de-laranja. Estas asas são tão 
grossas que parecem uma carapaça.

• As joaninhas nascem na primavera,   
em abril e em maio.

• Têm fama de “trazer boa sorte”.

• Para se defenderem dos seus 
agressores, expelem um líquido        
que cheira muito mal.

• Para escapar de um perigo, as 
joaninhas podem “fazer-se de mortas” 
e deixar-se cair. 

CARACTERÍSTICAS DA JOANINHA A ALIMENTAÇÃO DAS JOANINHAS


