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NOME DO ALUNO:________________________________________ 

 

TEMA DA SEMANA: CONTINUAÇÃO DO PROJETO ANIMAIS 

DE JARDIM - JOANINHA 

 

» 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 

O adulto que estiver acompanhando a criança deverá ler as 

curiosidades sobre a joaninha para a mesma. 

 

As joaninhas têm nomes divertidos em todo o mundo: ladybug (senhora-

besouro, em inglês); Marienkäfer (besouro de Maria, em alemão); 

Mariquita (em espanhol). 

Existem cerca de 5 mil espécies de joaninhas no mundo. 

As joaninhas vermelhas com pintas pretas são as mais comuns, mas 

existem também douradas, amarelas, laranjas, verdes e pretas. 

A larva de uma joaninha tem 1 milímetro e é horrível: parece um jacaré 

coberto por calombos e espinhos. 
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Uma joaninha bate suas asas 85 vezes por segundo durante o voo. 

A joaninha fêmea é geralmente maior do que a joaninha macho. 

As cores da joaninha servem para avisar seus predadores que elas não são 

saborosas. Para enganá-los, elas também se fingem de mortas. 

Quando se sentem ameaçadas, as joaninhas soltam uma substância amarela 

que funciona como repelente para outros animais. 

A joaninha é muito comilona. Um adulto come entre 40 e 75 pulgões por 

dia. Por isso elas são excelentes para proteger plantações. 

Quatro joaninhas e muitos pulgões foram enviados para o espaço em 1999. 

Os cientistas queriam descobrir se os pulgões conseguiam escapar das 

joaninhas sem conseguir pular. Não conseguiram, as joaninhas comeram 

todos os pulgões. 
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ATIVIDADE 1 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA – A joaninha vaidosa - 

Varal de Histórias 

 

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 disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PwfmPYANyJU 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA – CONTANDO E REGISTRANDO 

AS PINTINHAS  

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. Depois fazer a 

contagem dos dedos. E finalmente, registrar a quantidade das pintinhas 

referente ao número. 
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ATIVIDADE 3 – LINGUA PORTUGUESA – ESCRITA E 

IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS 

 

ÁREA: Língua portuguesa e Artes Visuais 

EIXO: Oralidade, leitura e escrita, artes visuais e expressão artística 

CONTEÚDO: linguagem oral e escrita, coordenação motora 

OBJETIVOS: reconhecer as letras, desenvolver a coordenação motora fina 

através do recorte e colagem, expressar as ideais sobre um jardim. 

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

atividade 

JOANINHA 

 

 

Depois de encontrar as letras da joaninha, vamos desenhar o lugar que ela 

mais gosta de passear: o jardim. 

Capriche nas cores! Pense nas plantas e animais que já sabemos que vivem 

lá. E não esqueça de fazer a joaninha. 
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JARDIM DA JOANINHA 
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ATIVIDADE 4: ARTES – CONFECCIONANDO UMA JOANINHA 

 

Áreas: Artes Visuais. 

Eixos:  Artes, materialidade. 

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

do corpo da joaninha, ampliar a coordenação motora com o recorte e 

colagem, desenvolver habilidades motoras de rasgar e fazer bolinhas. 

Procedimentos: A atividade deverá ser supervisionada e orientada por um 

adulto e aplicada conforma explicação abaixo. 

 

 

Tia Maria - PASSO A PASSO Joaninha de papel 

Acesso disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lKMI5pVlqEI 

 

O vídeo citado a cima explica o passo a passo da atividade. Iremos utilizá-lo 

como base, mas modificando algumas condutas: 

1° o adulto que acompanhar a criança na atividade deverá apenas riscar os 

círculos vermelho e preto maiores, a cabeça, os pés e as antenas. Em seguida, 

deverá solicitar que a criança recorte os círculos. 
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2° as pintinhas e os olhos, solicito que a criança rasgue papel mais mole (de 

preferência crepom) e faça bolinhas pretas e brancas.  

 


