
Contar história é um ato carinhoso que aumenta o vínculo afetivo entre a 
criança e o adulto.  É um caminho que leva a criança a desenvolver a 
imaginação por conta de seus aspectos lúdicos, emoções, linguagem e 
desperta a escrita de forma prazerosa e significativa. 
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Tudo se transforma! 
 
Olá, Professores! 
 
Sabemos que a leitura abre portas para um mundo mágico, cheio de 
possibilidades e fantasias. Apresentamos às famílias a história “A lagarta 
comilona”, de Eric Carle, que narra a história de uma lagarta gulosa que 
come de tudo. 
Depois, a família poderá explorar a história, conversando com a criança 
sobre a transformação da lagarta, a importância de uma alimentação 
saudável, as quantidades e os dias da semana. Para finalizar, a criança 
poderá fazer uma lagarta com diversos materiais e desenhar o animal em 
que a lagarta se transformou. 
 
Os Campos de Experiências e os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento presentes nesta atividade são os mesmos para todos os 
estudantes: 

 

 

 

 



Para crianças autistas e com Deficiência Intelectual pode ser especialmente 
importante mostrar o ciclo da vida da borboleta na vida real. Se isso não for 
possível, um vídeo mostrando esse ciclo pode ajudar no processo de abstração 
e compreensão do ciclo de vida do inseto. Sugerimos esse vídeo curto e de 
qualidade de imagem muito boa:  

https://www.youtube.com/watch?v=kVm5k99PnBk 

Recomendamos que o professor de Atendimento Educacional Especializado, 
possa realizar a adequação do vídeo com o recurso de acessibilidade (Libras ou 
audiodescrição) ou sugerir outro vídeo que apresente este recurso. A família 
deve ser incentivada a se comunicar com a criança usando sinais de Libras, que 
podem ser aprendidos em aplicativos como HAND TALK, LIBRÁRIO, RYBENÁ, 
VLIBRAS, sugeridos no catálogo de games e sites assistivos, disponível no 
endereço:  
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

Nesta atividade podem ser trabalhos os sinais dos nomes dos animais, das frutas 
e os dias da semana dias da semana. 

No caso de crianças com deficiência visual deve-se aproveitar a atividade para 
trabalhar a visão residual (no caso de crianças com baixa visão), utilizando 
objetos de cores contrastantes e brilhantes, e a estimulação tátil, sonora e 
olfativa no caso das crianças cegas. Adaptar a ideia de confeccionar e desenhar 
da lagarta, usando materiais e ferramentas que ela possa manipular e fazer um 
modelo 3D, como o sugerido nessas páginas: 

https://iheartcraftythings.com/caterpillar-craft.html 

https://www.easypeasyandfun.com/caterpillar-pom-pom-craft/ 

https://variosmateriais.blogspot.com/2019/01/como-fazer-uma-lagarta-com-
material.html 

Crianças com mobilidade reduzida podem ser auxiliadas pelo uso de tecnologias 
assistivas, como por exemplo, tesouras adaptadas para recortar as figuras, como 
as mostradas nessa página: http://inclusaoemrede.blogspot.com/2012/03/uso-
das-tesouras-adaptadas.html 

Sugerimos também o jogo da lagarta comilona, inspirado no mesmo livro 
trabalhado, como forma de aumentar o engajamento de crianças com ou sem 
deficiência na atividade. Está disponível em:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.myveryhungrycater
pillar.free.android.googleplay 

 



Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente 
avaliadas pelo professor da turma e/ou do professor do Atendimento 
Educacional Especializado, e não excluem outras adaptações individuais e 
atividades que venham a ser orientadas por esses profissionais. 


