
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 02/03/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Parlenda Janela, Janelinha Porta, Campainha 

Dim, Dom!  

 

 

Objetivos específicos:  

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05); 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas. (EI02CG02); 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. (EI02EO04);  

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música. (EI03CG01);  

 

Proposta pedagógica: 

O corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentado por três 

conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. O foco principal deste 

trabalho se volta para o desenvolvimento da descoberta e o conhecimento do próprio 

corpo. 

A Atividade de hoje é brincar e explorar os movimentos da criança usando a parlenda 

janela janelinha... Com ajuda de um adulto mediador a criança irá reproduzir os gestos 

do vídeo enviado pelas educador, assim a criança estará ampliando o conhecimento de 

si e do outro e incentivando a criação de vínculos.  

PARLENDA: Janela, Janelinha Porta, Campainha Dim, Dom!  
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Materiais: 

Vídeo enviado pela educadora.  

 

Sugestões para as famílias:  

• Incentive a criança fazer os movimentos com você, pois essa interação de tentar 

fazer a imitação dos movimentos é muito importante nessa fase do 

desenvolvimento da criança. 

• Observe se a criança consegui identificar e nomear as partes do corpo;  

• Se ela conseguiu compreender a estrutura e o funcionamento das partes do corpo e 

os elementos que compõem seus movimentos;  

• Coloque a criança para assistir o vídeo explicativo enviado pela educadora, porém 

não a exponha muito tempo na frente da tela do celular;  

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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