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ATIVIDADE 1 

ÁREAS: LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

EIXOS: Leitura e Seres Vivos 

CONTEÚDOS: 

• Leitura de diferentes gêneros textuais  

• Texto informativo sobre as aranhas.   
OBJETIVOS: 

• Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento e entretenimento; 

• Conhecer características e relações dos seres vivos (alimentação, como nascem, onde 
vivem). 

 

Desenvolvimento da atividade: Olá turminha! Esta semana falaremos e aprenderemos um pouco 

sobre as ARANHAS. Então, vamos iniciar sabendo de algumas curiosidades sobre elas? Um adulto 

deverá ler esse pequeno texto informativo. 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, aranhas não são insetos. São animais invertebrados, 

ou seja, são aqueles que não possuem coluna vertebral e crânio. Atualmente são conhecidas cerca 

de 30 mil espécies de aranhas, que podem ser encontradas em muitos ambientes do planeta, 

inclusive nas regiões desérticas. 

As aranhas, dependendo da espécie, variam quanto ao tamanho, forma e comportamento, mas 

apresentam algumas características que são comuns a todas as espécies, como por exemplo: todas 

possuem quatro pares de patas, ou seja, 8 patas no total, e não possuem antenas. 

Algumas partes importantes de sua estrutura corporal são: As quelíceras, que são estruturas afiadas 

que servem para injetar veneno na presa e capturar alimentos. As fiandeiras são encontradas no 

abdome do animal e têm como função principal a produção de seda para a confecção de suas teias. 

As teias das aranhas são utilizadas para vários fins, como: formar o casulo (onde o animal irá 

depositar os seus ovos), armazenar alimentos e capturar presas. 

 



 

Na natureza, as aranhas comem insetos como grilos, gafanhotos, baratas, cupins, besouros, 

formigas e até pequenos camundongos, pássaros, sapos e serpentes. As maiores tarântulas 

costumam comer os mamíferos e anfíbios (sapos, rãs, perereca), enquanto as menores ficam com 

os pequenos insetos. Importante destacar que a maioria das espécies de aranhas não são 

venenosas, porém, algumas espécies são perigosas e devemos manter sempre cuidado ao 

encontrar uma aranha, nunca manuseá-las, principalmente crianças. Abaixo, algumas imagens de 

aranhas para visualização. 

 

ATIVIDADE 2 

ÁREA: MATEMÁTICA 

EIXO: Números 

CONTEÚDO: Contagem e leitura de números em diferentes contextos. 

OBJETIVO: Observar, conhecer e reconhecer os números e sua importância, explorando-

os em diferentes contextos. 

 

Desenvolvimento da atividade: Iremos precisar de alguns materiais simples: 
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• Um círculo de papel grosso (pode ser papelão simples, caixa de sapato). Caso não 

tenha papelão, pode usar isopor, aqueles que vem em alguns alimentos do 

supermercado; 

• 8 prendedores de roupas; 

• Canetinhas ou lápis de cor disponíveis. 

Lembrando que as aranhas possuem oito patas, peça para a criança desenhar uma aranha 

no círculo de papelão. Deixe que desenhe livremente, e vá perguntando sobre algumas das 

curiosidades descritas no texto que foi apresentado. Pergunte: Quantas patas têm mesmo 

as aranhas? 

Então no círculo, após o desenho realizado, escreva os números de 1 a 8, sempre mostrando 

para a criança, e pedindo que faça a leitura do número em voz alta. Mostre também o 

número 8 e como ficará a atividade. Nos prendedores desenhe bolinhas na quantidade de 

cada número, também pedindo a leitura dos números. Fale para a criança, que os 

prendedores são as patinhas e peça que elas coloquem essas “patinhas” no número 

correspondente, prendendo-os no círculo como na imagem. Após a atividade concluída, 

deixe que a criança brinque, e faça tentativas de números aleatórios. Mesmo se a criança 

ainda não souber todos os números e quantidades, auxilie e finalizem a atividade, pois esta 

também estimula a motricidade (uso de movimentos como controle, coordenação motora fina 

e ritmo). 
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ATIVIDADE 3 

ÁREA: CULTURA CORPORAL 

EIXO: Brincadeiras de Destrezas e Desafios Corporais 

CONTEÚDO: Brincadeiras infantis (teias de aranha). 

OBJETIVO: Possibilidades de domínio corporal e destreza por meio de brincadeiras infantis, 

experimentando diferentes desafios. 

 

Desenvolvimento da atividade: Já que soubemos algumas curiosidades sobre as aranhas, que 

tal participar de uma brincadeira muito legal onde podemos imaginar que os obstáculos são teias 

de aranha? Primeiramente, vamos organizar alguns materiais antes de iniciar. 

Um adulto deverá providenciar materiais para construir nossas “teias” de aranha. Você sabe 

como é? Escolha um local onde consiga prender ou amarrar o fio ou barbante, como nas imagens 

abaixo. Então, usando um fio ou barbante (tomando todo o cuidado para não machucar ou 

cortar e sempre com a presença de um responsável por perto!), um adulto irá criar uma 

parede traçando esses fios, em diversas direções com o objetivo de formar obstáculos, 

onde a criança deverá passar por eles. No momento da brincadeira, poderão combinar diversas 

variações, por exemplo: passar só por baixo do fio, depois só por cima e até mesmo pelo meio. 

Uma ótima notícia: essa brincadeira pode ser realizada também pelos adultos. Bora se exercitar, 

brincando? 
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ATIVIDADE 4 

ÁREA: ARTES VISUAIS 

EIXO: Fazer Artístico 

CONTEÚDO: Confecção de aranha com material reciclável (garrafa pet). 

OBJETIVOS:  

• Ampliar referências e possibilidades de construção de formas artísticas/tridimensionais; 

• Incentivar a imaginação, soluções criativas e de reaproveitamento. 

 

Desenvolvimento da atividade: Para finalizar nossas atividades da semana, vamos 

confeccionar uma aranha, utilizando material reciclável muito fácil de encontrar? 

Iremos confeccionar uma aranha bem legal, e depois a criança poderá brincar com sua 

produção como quiser. 

ESSA ATIVIDADE DEVERÁ SER FEITA O TEMPO TODO COM AUXÍLIO DE UM ADULTO, 

PRINCIPALMENTE NOS MOMENTOS DE USO DE TESOURA PARA CORTE DOS 

MATERIAS. 

Você irá precisar de: 

• 1 garrafa pet de qualquer tamanho; 

• Canetinhas; 

• Tesoura; 

• Barbante; 

• Um objeto para perfurar e passar o 
barbante.  
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Como fazer: 

Lave bem a garrafa a ser utilizada e comece cortando-a ao meio, e se houver tintas 

disponíveis e quiser pintar dentro da garrafa, fique à vontade (deixando um tempo para secar 

a peça). Após, apare as bordas para não machucar a criança e utilize a parte que contém o 

fundo da garrafa para a criança desenhar com as canetinhas o rostinho da aranha, como 

ela desejar. Faça cortes na vertical, ou seja, em pé, que serão as patas da aranha 

(OBSERVE NAS IMAGENS ABAIXO). Então, o adulto deverá fazer um pequeno furo no 

meio do fundo da garrafa e passar o barbante fixado com um nó na parte de dentro, que 

será usado para a criança brincar e carregar sua amiguinha. Prontinho, estão prontas para 

brincar como quiser. Podem ser feitas quantas aranhas quiser... Espero que  gostem!!! 

 

 

Registro: Faça um registro das atividades através de vídeos ou fotos e envie para a professora. 

Guarde as atividades em uma pastinha para levar para a escola no final do mês! 


