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04/10/2021 a 
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NOME DO ALUNO:________________________________________ 

 

TEMA DA SEMANA: CONTINUAÇÃO DO PROJETO ANIMAIS 

DE JARDIM - BORBOLETA 

 

» Reserve um horário e um local para realizar a atividade. Tenha isso como 

parte da rotina da criança. 

» Guarde as atividades em um saquinho ou pasta para ser entregue na 

escola depois. 

» Lembre-se de devolver as atividades realizadas pelas crianças ao 

final de cada mês. 

 

TODA PRODUÇÃO DA CRIANÇA E TODOS INCENTIVOS SÃO 

IMPORTANTES E VÁLIDOS! 

 

BOM TRABALHO À TODOS! 
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INTRODUÇÃO – BORBOLETA 

(COM APOIO DA IMAGEM ABAIXO, O ADULTO QUE 

DESENVOLVE A ATIVIDADE COM A CRIANÇA DEVERÁ 

FAZER A EXPLICAÇÃO DAS FASES DE VIDA DA BORBOLETA 

E COMPARAR COM A VIDA DO SER HUMANO, QUE TAMBÉM 

PASSA POR DIFERENTES FASES) 

 

A metamorfose das borboletas é um evento fantástico que nos mostra 

como um animal pode ser diferente nas suas fases de vida. Quando falamos 

em metamorfose, estamos dizendo que esses animais sofrem mudanças em 

seu corpo até se tornarem adultos. Como seus indivíduos jovens e adultos 

são completamente diferentes, dizemos que a metamorfose das borboletas é 

completa. 

A vida de uma borboleta pode ser dividida em quatro estágios: ovo, 

larva (lagarta), pupa (ou crisálida) e adulto (imago). Os estágios imaturo e 

adulto são completamente distintos, o que caracteriza uma metamorfose 

completa. A seguir falaremos um pouco mais de cada um. 

 

Após a fecundação, a borboleta fêmea adulta inicia a busca por onde 

colocará seus ovos. Normalmente, os locais escolhidos são as folhas de uma 

planta, que geralmente serão utilizadas como alimento quando seus filhotes 

nascerem. As borboletas ficam atentas para a textura da folha a fim de 

garantir que ela não se quebrará após a postura dos ovos. Os ovos, 

geralmente, são cilíndricos e pequenos. Eles demoram de 5 a 15 dias para 

eclodir, dependendo da espécie, e liberar as larvas, conhecidas popularmente 

como lagartas. 
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As lagartas apresentam um corpo alongado e cilíndrico, com cores 

variadas e, muitas vezes, pelinhos que causam alergias e queimaduras 

quando tocados. As cores das lagartas possuem diferentes papéis. Algumas 

têm coloração que indica perigo, outras têm cores que as fazem ser 

confundidas com outras espécies, e existem, ainda, aquelas com cores que 

ajudam na camuflagem. 

 

Durante a fase de lagarta, esses animais alimentam-se intensamente de 

diferentes partes de vegetais, causando sérios problemas em locais com 

plantações. É dessas folhas que a lagarta retira seus nutrientes e a água de 

que precisa para sobreviver. A borboleta fica na forma de lagarta de 1 a 8 

meses, aproximadamente, dependendo da espécie. 

Durante o estágio de lagarta, ocorrem várias mudas enquanto o animal 

cresce, geralmente de cinco a oito centímetros. Depois de algum tempo, a 

lagarta prende-se em uma superfície pela porção posterior de seu corpo e por 

meio de fios de seda, e inicia-se a formação da crisálida — um estágio 

imóvel, em que o animal sobrevive graças às reservas nutritivas acumuladas 

na fase de lagarta. O estágio de crisálida pode durar de uma a três semanas, 

dependendo da espécie observada. 

 

Quando a borboleta apresenta-se formada, a crisálida abre-se e o inseto 

pode sair do seu interior. A borboleta adulta (ou imago) está numa fase da 

vida em que pode voar e reproduzir-se, o que não ocorre nos outros estágios. 

Diferentemente da fase de lagarta, a borboleta adulta alimenta-se de 

substâncias na forma líquida, tais como néctar de flores e frutos em 

decomposição, uma vez que não apresenta mais maxilas, e sim um aparelho 

bucal adaptado ao hábito de sugar. A fase adulta pode durar de cinco dias a 

um ano, dependendo da espécie. 

 

A borboleta adulta é a fase mais bela do animal em razão da sua 

variedade de cores que encanta qualquer observador. 
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ATIVIDADE 1 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

Uma lagarta muito comilona - contação de história por Fafá conta 

 

Áreas: Língua Portuguesa, Ciência da Natureza, Artes 

Eixos:  Oralidade, som, seres vivos, artes visuais, saber artístico.  

Objetivos: Ampliação do vocabulário, reconhecer as fases de vida da 

borboleta (metamorfose), identificar formas geométricas,  

Procedimentos: Assistir o vídeo, observar e interpretar a imagem, 

exercitar a criação artística.  

 

 

Acesso disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=a-NJ-xCyQsU 

 

Após ver a história, vamos observar o desenho do quadro de Romero Brito 

“A borboleta”. 

Quais formas geométricas há na imagem abaixo? 

Resposta: 
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Agora, chegou a hora de soltar o artista que há em você e pintar a borboleta 

do quadro. Vamos lá? 

 

 

» Informações sobre o quadro 

A ideia da liberdade, representada pelo inseto, é muito cara a Romero 

Britto, que nasceu no Recife, mas fez carreira distante, tendo se 

estabelecido nos Estados Unidos. Até hoje o artista vive em Miami, onde 

mantém a sua galeria. 

A sua presença na região é tão forte que, em 2005, na Flórida, o artista foi 

nomeado como Embaixador das Artes. É possível encontrar uma série de 

esculturas e quadros do artista na região. 
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A borboleta também é um elemento importante para falar sobre as 

conquistas do artista, que conseguiu vencer fronteiras e espalhar o seu 

trabalho tanto no Brasil, nos Estados Unidos como em outros territórios 

distantes. 

A estética neocubista pop, colorida e cheia de linhas, pode ser facilmente 

reconhecida na obra Borboleta. 
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ATIVIDADE 2 – O CICLO DE VIDA DA BORBOLETA 

(METAMORFOSE) 

 

Área: Ciências naturais. 

Eixo: seres vivos.  

Objetivos: reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da 

existência de outros seres vivos e matéria não viva, por meio da 

identificação de suas características e de suas relações no processo 

evolutivo. 

Procedimentos: seguir as informações abaixo. Pode colorir a imagem. 
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ATIVIDADE 3 – MÚSICA E ARTES 

 

Área: Ciências da natureza, Artes  

Eixos: Seres vivos, fazer artístico 

Conteúdo: A transformação da lagarta em borboleta  

Objetivos: Sequenciar o ciclo de vida da borboleta; conhecer o fenômeno da 

metamorfose das borboletas; desenvolver habilidades motoras, de memória 

e criatividade através de pintura. 

Procedimentos: assistir o vídeo da música e seguir as instruções da pintura 

surpresa. 

 

 

Música – Palavra Cantada “A lagarta e a borboleta” 

Acesso disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RjgABP-gMI8 

 

INTRUÇÕES PARA PINTURA SURPRESA 

Materiais necessários: 

- folha branca 

- tesoura 

- tinta guache ou tinta plástica 

- grampeador 
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Após assistir o vídeo da borboleta e a lagarta, o adulto deverá fazer em uma 

folha branca o molde da borboleta. Em seguida, solicite a criança recortar 

esse molde. 

Depois, dobre o molde ao meio. 

Peça que a criança coloque várias cores de tintas em uma das asas, no lado 

interno dobrado. Feche as asas da borboleta e peça a criança para apertar as 

asas, para que a tinta espalhe. Agora vem a surpresa! 

Abra cuidadosamente as asas da borboleta. E teremos uma linda e colorida 

borboleta, como no exemplo da foto abaixo. 

Espere secar. 

Finalmente, meça a grossura de um dedo (mais ou menos de um canudo de 

milk shake) bem no centro das asas e grampeie com o grampeador. Teremos 

assim um suporte para os dedos. 

Assim, a borboleta poderá voar por aí... 

 



10 
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ATIVIDADE 4 – MATEMÁTICA – CONTANDO BORBOLETAS 

 

ÁREA: Matemática. 

EIXO: Oralidade e escrita, números. 

CONTEÚDO: Linguagem oral e escrita, contagem dos numerais de 1 a 5, 

coordenação motora. 

Procedimentos: Seguir as instruções abaixo 
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ATIVIDADE 5 – LINGUA PORTUGUESA 

 

ÁREA: Língua portuguesa  

EIXO: Oralidade, leitura e escrita 

CONTEÚDO: linguagem oral e escrita, coordenação motora 

OBJETIVOS: reconhecer a letra B, desenvolver a coordenação motora 

fina através da escrita. 

Procedimentos: após a leitura do poema realiza por um adulto, a criança 

deverá circular as letras B das palavras do poema. 

 


