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A DONA ARANHA... 

Com esta musica tão conhecida pelas crianças, vamos trabalhar a coordenação motora e a 
oralidade. 

Para esta atividade precisamos de: 

 Caixa ou bandeja de ovo 
 Tinta guache 
 Pincel 
 Tesoura 
 Barbante, linha ou lã 
 Rolo de papel higiênico 
 Giz de cera branco e vermelho 

Como fazer: 

Pegue só uma “casinha” da bandeja e corte com a tesoura formando uma aranha. Em seguida 
pinte de preto. 

Com o giz de cera faça os olhos e a boca da aranha. 

Faça um pequeno furo no centro e passe o fio ou linha do tamanho da metade da criança. Faça 
um nó na aranha e amarre a outra ponta no rolo de papel higiênico. 

Conforme toca a música da “Dona Aranha” em que ela sobe, vá enrolando até chegar no rolinho. 
Quando tocar a parte em que a aranha desce, a criança deve desenrolar o rolinho até que a 
aranha desça tudo. 

Faça uma vez para que a criança entenda a atividade. 

https://youtu.be/PNfSiU_g850 

https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA 

Registre esse momento e compartilhe com as professoras!! 
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Atividades 

Eu através do espelho 

Estratégia:  

Colocar a criança em frente a um espelho de preferência um espelho no qual a criança possa ver 
seu corpo inteiro. Na sequência oriente a criança a seguir os seus comandos: abre a boca, feche os olhos, 
balance os cabelos ou a cabeça, levante os ombros, cruze os braços, pegue suas orelhas... 

 

Aqui temos um vídeo que pode nortear os pais para a atividade. 

Vídeo: https://youtu.be/vke2b3keyx4 

 

 

 

  


