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NOME DO ALUNO:____________________________________________ 

 

TEMA DA SEMANA: CONTINUAÇÃO DO PROJETO ANIMAIS DE 

JARDIM - CARACOL 

 

» 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! 

 

Introdução (leia antes as informações e com suas palavras, conte a criança as 

curiosidades sobre o caracol) 

 

Os caracóis fazem parte do imaginário das crianças. Não à toa: são mesmo criaturas 

fascinantes. Levam uma casa nas costas (o que será que tem lá dentro?), andam sem 

pernas (devagar, mas vão longe!), são misteriosos (onde vivem, o que comem?). 
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Se seu pequeno ou sua pequena também curte essas criaturas incríveis, ele vai adorar 

saber que desvendamos, nesta lista, alguns dos mistérios desses seres cheios de 

surpresas: 

1- Andando num pé só 

Os caracóis têm pé. Um só. Mas têm. Olhando de longe fica difícil ver, mas essas 

criaturas invertebradas têm uma musculatura ao longo de todo o corpo que se contrai 

ou distende e, assim, empurra o bicho para frente. 

2- Mini cérebro 

A concha do caracol pode ser uma casa, pois ele consegue, de fato, se esconder dentro 

dela quando está com medo. Mas não é só isso: sob a concha, fica o corpo todo deste 

bichinho invertebrado. E alguns órgãos são bem parecidos com os nossos. Por 

exemplo, ele também tem coração, pulmão, fígado, rim. Mas o cérebro é dos mais 

simples: apenas um gânglio cerebral. As decisões mais complexas são tomadas usando 

apenas dois neurônios. 

3- Avôs de dinossauro 

Há registros de que parentes desses pequenos animais já habitavam a terra alguns 

milhares de anos antes de os dinossauros dominarem o planeta. Na Era Paleozóica (de 

540 a 250 milhões de anos atrás) já haviam caramujos por aqui. Já os dinos só 

surgiram como nós os conhecemos na era seguinte, a Mesozóica (entre 250 e 65,5 

milhões de anos). 

4- Melecando tudo beeeem devagar 

Que o caramujo é leeeentoooo não é novidade. Mas quanto lento ele é? Bom, o andar 

de um caramujo não passa de cinco metros por hora. É, você leu certinho: cinco 

METROS — e não quilômetros– por hora. Enquanto anda, para facilitar seu deslizar e 

diminuir o atrito com o chão, o bichinho produz um líquido viscoso que vai deixando 

“pegadas” por onde passa. 

5- Bicho de jardim 

Ele não ouve. Mas possui quatro antenas: duas com olhos e duas que o ajudam a 

“sentir” o ambiente. A boca fica do ladinho dos órgãos reprodutores. Já a língua, é 

áspera e consegue, com isso, aderir nas folhas e vegetais, que ele normalmente come. 

Gosta de locais úmidos e protegidos. O que faz do seu jardim o ambiente ideal para o 

pequeno molusco. 
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ATIVIDADE 1 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA – “ERA UMA VEZ UM 

CARACOL FURADO”, DE BIA VILELLA 

Áreas: Língua Portuguesa, Música, Ciência da Natureza. 

Eixos:  Oralidade, som e música, seres vivos. 

Objetivos: Ampliação do vocabulário, expressar-se através da música, identificar o 

animal caracol e suas características. 

Procedimentos: Assistir o vídeo. 

 

 

Acesso em: https://www.youtube.com/watch?v=7rFl0CcX6wE 

 

ATIVIDADE 2: ARTES – CONFECCIONANDO UM CARACOL 

Áreas: Língua Portuguesa, Música, Artes Visuais. 

Eixos:  Artes, som e música, materialidade. 

Objetivos: Desenvolver o raciocínio lógico e atenção, identificar as partes do corpo do 

caracol, ampliar a coordenação motora com o recorte e escrita. 

Procedimentos: A atividade deverá ser supervisionada e orientada por um adulto e 

aplicada conforma explicação do vídeo e das instruções abaixo. 
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Explicação disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=daX_JY4U3pc 

 

A partir da explicação do vídeo, o adulto deverá fazer os dois círculos de papel e solicitar 

que a criança corte os mesmos. 

Já as anteninhas e olhos, peço que o adulto faça, porque são pequenos e mais difíceis de 

cortar. 

O adulto cola as partes. 

Depois, peça para a criança fazer o desenho dos olhos, boca e o enroladinho de sua 

casinha. 

E está pronto o caracol! 

 

ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA – CONTANDO OS CARACÓIS  

ÁREA: Matemática. 

EIXO: Oralidade e escrita, números. 

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

motora. 

Procedimentos: realizar primeiramente a contagem oral (falando) os números do 1 a 5, 

trabalhando assim a sequência numérica. 

Estimular a contagem dos caracóis 1 a 1 apontando com o dedo sobre o desenho. 

Relacionar a quantidade ao número, pintando a quantidade correspondente. 

https://www.youtube.com/watch?v=daX_JY4U3pc
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ATIVIDADE 4 – LINGUA PORTUGUESA – ESCRITA E IDENTIFICAÇÃO DE 

VOGAIS 

 

ÁREA: Língua portuguesa  

EIXO: Oralidade, leitura e escrita 

CONTEÚDO: linguagem oral e escrita, coordenação motora 

OBJETIVOS: reconhecer as vogais, desenvolver a coordenação motora fina através 

da escrita. 

Procedimentos: o adulto deverá orientar a criança conforme o que pede a atividade 
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