
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 

Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

  
 
  
 

 

 

 

     ATIVIDADE PARA OS GRUPOS II E GRUPOS III 
 

Atividade: 
 
DONA ARANHA 

 

Para essa atividade, serão necessários 3 rolos de papel higiênico, 1 pedaço de 

barbante de aproximadamente 1,50 m, tesoura sem ponta, tinta preta, pincel ou o 

dedo mesmo, ou pode ser lápis de cera preto. 

  

As crianças adoram participar de brincadeiras musicais e criar adereços (a aranha 

de papel). Para esta atividade, pintem os rolos de papel higiênico de preto e, após 

secarem, dobre-os ao meio.  

 

Abra um rolo de papel higiênico ao meio e cole embaixo de outro rolo. Com a 

tesoura, corte lateralmente em tiras (como mostrado na imagem abaixo). Como a 

aranha tem 8 patas, planeje bem os cortes antes de executá-los. Dobre as patas 

para baixo e arrebite a ponta.  

 

Estamos quase concluindo a confecção da aranha. Faça os olhos com papel branco 

e cole-os na frente. Amarre o barbante na abertura da frente com cola ou com fita 

adesiva, e na outra ponta coloque o outro rolo de papel higiênico dobrado. Feito 

isso, enrole o barbante. Pronto! Agora é só brincar, ao som da música “Dona 

Aranha”. A criança vai enrolar e desenrolar o barbante.  Boa diversão! 

 

Dona Aranha 
 

A Dona Aranha subiu pela parede 
Veio à chuva forte e a derrubou 
Já passou a chuva o sol já vai surgindo 
E a Dona Aranha continua a subir 
Ela é teimosa e desobediente 
Sobe, sobe, sobe e nunca está contente 
 

Ela é teimosa e desobidiente. 

Sobe, sobe, sobe 

nunca está contente!  
 

 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL/2020 
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Orientações:  
 

Sugerimos que para as crianças com mobilidade reduzida de mãos ou dificuldades 

motoras sejam utilizados adaptadores de tesoura ou tesoura facilitadora/ adaptada. No 

link abaixo sugerimos um vídeo ensinando a confeccionar uma tesoura facilitadora/ 

adaptada em casa. Dependendo das especificidades da criança, outra sugestão é deixar 

a criança fazer as patinhas da aranha usando as mãos para rasgar o rolo do papel 

higiênico. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2dwkvHdtMUU 

Vídeo: Tesoura adaptada/ facilitadora 
  

Orientamos para as crianças surdas, a música da dona aranha apresentada através de 

um vídeo com janelas de Libras. No link abaixo apresentamos uma sugestão: 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fYCUei4vatI 

Vídeo: A dona aranha - Libras 

 

Com as crianças cegas é importante que antes de confeccionar a aranha com o rolo de 

papel, o adulto possa descrever uma aranha para a criança em detalhes. Permitir que a 

criança manipule e explore a aranha confeccionada antes de brincar é fundamental. 

 
 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões desta atividade 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. 
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