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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 02/03/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 02: Janela, janelinha.  

 

Objetivos específicos: 

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso. (EI01EO05)  

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos. (EI01EO03)  

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias 

e ao cantar. (EI01EF05)  

 

Proposta pedagógica: 

As parlendas integram o cenário infantil brasileiro há bastante tempo e têm muito o que 

ensinar. Isso porque elas fazem parte do folclore brasileiro e proporcionam, também, 

divertimento e aprendizado.  

Hoje nós iremos utilizar uma parlenda muito conhecida, chamada: “Janela, janelinha”, 

onde será ressaltado para as crianças as principais partes do seu rosto como olhos, nariz 

e boca.   

 

Materiais: 

Nenhum material específico.  

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto mediador irá colocar o bebê no seu colo de modo que ele fique virado de 

frente, para a mamãe/papai ou quem estiver cuidando da criança neste momento. 
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Em seguida irá começar a brincadeira com o bebê, tocando no olho direito/esquerdo 

quando for falado, janela Janelinha, quando falar porta, toque na boca e quando for 

mencionada a campainha, toque no nariz, reproduzindo seu som (Dim, dom). 

Aproveite esse tempo prazeroso para interagir, embalar, entreter e brincar com o seu 

bebê, com certeza será um momento de grandes descobertas.  

Atenção: Antes de iniciar a atividade, lave muito bem as mãos! 

 

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 importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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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