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A dona aranha
Subiu pela parede.Veio a chuva forteE a derrubou.

Já passou a chuvaE o sol já vai surgindoE a dona aranhaContinua a subir.Ela é teimosa,
Desobediente.
Sobe, sobe, sobeNunca está contente!

Habilidades priorizadas: 
• Melhorar a sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração 
 e a memória
• Explorar a criatividade, envolvendo a linguagem oral e escrita
• Musicalidade, gestos, criação, noção de baixo/alto

Objetivos de ensino:
• Conhecer e identificar as características da aranha, classe, alimentação 
 e reprodução
• Elaborar questões que contemplem suas principais curiosidades sobre
  a aranha
• Ter consciência da importância da aranha para o ecossistema
• Conhecer os cuidados que devemos ter com as aranhas 

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

1. Contextualização  - A DONA ARANHA



2. Atividade
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Corte nas 10 
marcas verticais 
até ficar assim!

Conte 4 para cada 
lado e corte as 

perninhas do meio

Corte a garrafa na 
linha traçada e 

faça um risco em 
cada uma das 

marcas verticais

Faça um risco 2 cm 
acima da marca do 

meio da garrafa

Dobre a ponta, aquela 
de 2 cm, e depois 

dobre ao meio a maior

Faça isso com 
as oito perninhas

Pinte com a 
tinta preta

Faça os olhinhos

Garrafa PET
Caneta retroprojetor preta
Tinta plástica preta e branca ou
Tinta esmalte
Uma tesoura
Um adulto para supervisionar 
o uso da tesoura

•  
•  
•  
  
•
•

Agora é só ir 
pressionando que ela 
vai saltando:

É pelo movimento que a criança conhece mais sobre si mesma e sobre o outro, 
aprendendo a se relacionar. O movimento é parte integrante da construção da autonomia 
e da identidade, uma vez que contribui para o domínio das habilidades motoras que a 
criança desenvolve ao longo da primeira infância.
Vamos construir uma aranha saltadora com garrafa pet?



DONA ARANHA FOI VIAJAR! | Desenho Infantil | Libras | Cult 
https://www.youtube.com/watch?v=ARHa58v51UA

Contos Desenhados da Vovó Sara (ARANHA)
https://www.youtube.com/watch?v=cB3ekGepY1U&feature=youtu.be

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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3. REFLEXÃO EM FAMÍLIA

CURIOSIDADE

1.  Você conhecia a música da “Dona Aranha”? 
2.  Você sabe o que é ser teimoso? 
3.  Conte como foi construir a aranha de garrafa PET com sua família. 
4.  Desenhe uma aranha em seu caderno ou em uma folha.
5.  Procure em revistas, livros e jornais letrinhas “A”  e cole em seu caderno ou folha.
6.  Você sabe o que é uma aranha? Onde ela vive? O que come? Use o Método do Detetive 

e pesquise curiosidades sobre a aranha. 

As aranhas são animais com oito patas conhecidos por tecer teias de seda. Elas usam 
as teias para apanhar insetos. Aranhas vivem em todas as partes do mundo, menos na 
Antártica. Elas pertencem ao grupo dos aracnídeos, assim como os escorpiões, os 
carrapatos e os ácaros. Há cerca de 38 mil espécies ou tipos de aranha.

A alimentação das aranhas consiste principalmente de insetos. Algumas são caçadoras 
e perseguem suas presas.

https://escola.britannica.com.br/artigo/aranha/482560


