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Olá, crianças e responsáveis! 

Continuaremos abordando a temática “Conhecendo o alfabeto”. Na aula de 

hoje, trabalharemos com a música “A dona aranha – Galinha pintadinha. 

Através dela, desenvolveremos a coordenação motora da criança com pintura 

e alinhavo. 

1º MOMENTO 

Inicialmente, mostre para a criança a música “A dona aranha”, pedindo para ela 

dançar, gesticulando com o corpo, os movimentos descritos na letra da música. 

Aproveite para falar que “aranha” começa com a letra A.  

Vídeo: Dona Aranha - Galinha Pintadinha 3 - OFICIAL - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA&t=2s


 

 

2º MOMENTO 

 

Na sequência, reproduziremos a aranha com pintura das mãos da criança e 

faremos a teia, através de alinhavo. 

 

Materiais necessários: 

1 pedaço de papelão ou pratos de isopor; 

1 barbante, cadarço ou linha de crochê; 

Tinta guache preta ou lápis de cor. 

 

Passo a passo para confecção 

 

1. Em um pedaço de papelão, faça um círculo grande e recorte. 

2. Passe a tinta na palma da mão, da criança, exceto em seu polegar. 

3. Fixe a mão da criança no papelão, virada para o lado, e faça o mesmo 

procedimento com a outra mão, formando a aranha. 

4. Coloque para secar e, em seguida, faça furos em volta do papelão. 

5. Peça para a criança passar o barbante pelos furos, fazendo 

cruzamentos por cima da aranha e formando sua teia (Para facilitar a 

passagem do barbante, prenda um pedaço de fita adesiva em uma das 

suas pontas). Segue um exemplo abaixo. 



 

DEVOLUTIVA  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade e compartilhe conosco pela 
página do facebook do grupo do Jardim I. 
 

Gratos pelo empenho e participação! 
Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara.   
 


