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Estamos com muita saudade e desejamos que todos estejam bem! 
Um abraço bem apertado das professoras: Cristiane e Renata. 

 

 

 

IMPORTANTE LEMBRAR: 
 

1. Siga uma rotina com a criança, já indicamos como sugestão de atividade em semanas 
anteriores. 

 
2. LEIA diariamente uma história para a criança. Que tal assistir uma história do canal 

“Varal de Histórias”, segue link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=qombBS0p8dE 

 
3. Indicação da música - “Aranha Sapateadora” de Marcelo Serralva no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=N218CaFGn9E 
 

4. Para saber mais, acesse os links abaixo: 
 

https://escola.britannica.com.br/artigo/aranha/482560 
https://www.youtube.com/watch?v=Tstg-wISu4g 
https://www.youtube.com/watch?v=JllgYaUghe0 

 
 Realize sempre o registro conforme solicitado na atividade e escreva o nome. 
 

Se possível fiquem em casa e se cuidem! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qombBS0p8dE
https://www.youtube.com/watch?v=N218CaFGn9E
https://escola.britannica.com.br/artigo/aranha/482560
https://www.youtube.com/watch?v=Tstg-wISu4g
https://www.youtube.com/watch?v=JllgYaUghe0


 

Atividade 1 – Será que a Aranha é um inseto? 
 

Realizar leitura de poemas. 

Peça a um adulto para ler o poema abaixo: 

 

Aranhas 

“As aranhas de jardim 

Nunca estão desocupadas 

Tecem teias bem trançadas 

Trabalho que não tem fim 

 

O seu grande desafio: 

Levar a vida num fio!” 

 

Autor  Marcos Bagno 

 

Após a leitura, converse com a criança sobre o bichinho do poema. Faça uma 

pergunta por vez e ouça com atenção o que a criança sabe sobre as aranhas. É importante ouvir o 

que a criança tem a dizer. 

• Você sabe qual é o bichinho de jardim que aparece no poema? 

• Você já viu alguma aranha?  

• Você sabe dizer como ela é?  

• Para você a aranha é um inseto ou outro tipo de animal?  

 

Se a resposta da criança foi que a aranha é um inseto, você deverá LER o texto abaixo 

para que entenda mais sobre este bichinho que NÃO é um inseto. 

 

Leia o texto abaixo e apresente as imagens no decorrer da leitura. 

 

ARANHAS 

AS ARANHAS NÃO SÃO INSETOS, SÃO ARACNÍDEOS QUE TÊM 8 PATAS 

(DIFERENTE DOS INSETOS QUE SÓ POSSUEM 6 PATAS). ELAS VIVEM ESCONDIDAS NO 



 

QUINTAL, EM RESTOS DE MADEIRAS, TIJOLOS, ENTULHOS E EM CANTINHOS DA CASA 

QUE QUASE NINGUÉM MEXE. 

AS ARANHAS EM SUA MAIORIA SÃO VENENOSAS, POR ISSO DEVE-SE TER 

CUIDADO QUANDO POR ACIDENTE ALGUÉM ENCOSTA NELA, ELA MORDE E ACABA 

INJETANDO VENENO. 

EXISTEM MAIS DE 38 MIL ESPÉCIES DE ARANHAS CONHECIDAS ESPALHADAS 

POR TODO O PLANETA. 

UMA COISA MUITO INTERESSANTE NAS ARANHAS SÃO AS SUAS TEIAS. AS 

TEIAS SÃO FEITAS DE UM LÍQUIDO QUE SE TRANSFORMA EM UM FIO DE SEDA. AS TEIAS 

SERVEM COMO ARMADILHAS PARA CAPTURAR INSETOS QUE SERVIRÃO COMO SEU 

ALIMENTO. 

TODAS AS ARANHAS POSSUEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

 

Imagem do site escola kids 

Para saber mais, assista ao vídeo no link: https://youtu.be/2HNgnQVUM7E 

 

ATIVIDADE 2 – COMO AS ARANHAS TECEM AS SUAS TEIAS? 

 

Agora vamos conversar mais um pouquinho sobre as aranhas.  

Faça algumas perguntas à criança para saber o que ela aprendeu sobre as aranhas. 

É importante fazer uma pergunta de cada vez, ou seja, espere a criança responder para fazer a 

próxima pergunta. 

• Você já viu uma teia de aranha? 

• Você sabe do que é feita a teia de uma aranha? 

• Como será que a aranha faz para tecer a sua teia? 

https://youtu.be/2HNgnQVUM7E


 

• Para que serve a teia de uma aranha? 

 

Se possível assista ao vídeo de uma aranha tecendo sua teia, acesso no link: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/aranha/482560/recursos/189926 

 

 

 
 

https://escola.britannica.com.br/artigo/aranha/482560/recursos/189926


 

 

 
 



 

 
 

 
 

Fonte: editora positivo 

 

Agora que você já sabe um pouco mais sobre as aranhas, que tal registrar em seu 

caderno o que você aprendeu? Faça um desenho sobre as aranhas e não esqueça de escrever 

seu nome no fim da atividade. 

 
 
ATIVIDADE 3 – ARANHA NA TEIA FEITA DE PAPEL 
  

Nas atividades anteriores aprendemos um pouco mais sobre as aranhas e agora que 

tal fazer uma aranha na teia feita de papel? Acredito que você vai adorar, vamos fazer? 



 

Para esta atividade serão necessários os seguintes materiais: 

 

• 1 tesoura sem ponta. 

• 1 folha de sulfite ou pode destacar do caderno de desenho. 

• Lápis de cor ou giz de cera preto para colorir. 

 

Como fazer a aranha na teia de papel: 

 

Dobre a folha de sulfite ou do caderno para formar um quadrado (de forma que fique 

todos os lados do mesmo tamanho) e corte a sobra. Depois dobre ao meio para que forme um 

triângulo. Em seguida, trace a silhueta da aranha usando um lápis ou giz, conforme o modelo 

abaixo: 

 

 
 

 Em seguida, corte tudo ao redor do corpo e das pernas da aranha, deixando uma 
borda ao redor. 

 



 

Abra e aí está, uma aranha em sua teia de papel.  

Se você quiser que a aranha seja uma viúva negra, pinte a folha de preto e desenhe 
um losango no abdômen em vermelho. 

                  

Imagens acesso links abaixo:  
http://greenbabyguide.com/2009/10/13/how-to-make-a-simple-paper-spider-in-its-web-more-diy-halloween-decorations/ 
https://br.pinterest.com/pin/191966002854275141/ 

 

Se cuidem e fiquem bem! Logo, logo tudo isso vai passar... 

 

 
INFORMAMOS QUE A PEDIDO DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO NOSSO FACEBOOK ESTÁ 

TEMPORARIAMENTE FORA DO AR, POIS MANTÊ-LO 

CONFIGURARIA CAMPANHA ELEITORAL, CASO 

QUEIRAM ENVIAR FOTOS E OUTROS REGISTROS DAS 

ATIVIDADES, ENVIEM NO EMAIL: 

emjorgeferreira@gmail.com 

NOSSA COMUNICAÇÃO SOBRE AS POSTAGENS DE 

ATIVIDADES E AS ENTREGAS DAS CESTAS BÁSICAS, 

CONTINUAM VIA WHATSAPP. 

ÓTIMA SEMANA A TODOS! 

 

 

http://greenbabyguide.com/2009/10/13/how-to-make-a-simple-paper-spider-in-its-web-more-diy-halloween-decorations/
https://br.pinterest.com/pin/191966002854275141/
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