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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Terça - feira, 02 de março de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

  

Título da atividade: Uma parlenda para explorar. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01) 

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

compreender (EI02EO04); 

 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 

sala, cardápios, notícias etc.) (EI02EF08). 

 

Proposta pedagógica: 

A importância da leitura deve ser considerada desde a primeira infância com intuito de 

despertar este hábito e estimular aspectos essenciais para o desenvolvimento das 

crianças. Como ferramenta lúdica que pode introduzir a leitura e posteriormente a 

comparação entre a pronúncia das palavras e suas rimas está a parlenda, pequenos 

trechos escritos com ou sem sentido, que são utilizados atrelados aos movimentos 

corporais, ricos em cultura e diversão. 

Vamos praticar então? 

Apresente à criança a parlenda “Janela, janelinha” e demonstre os movimentos que a 

tornam lúdica, onde os olhos são as janelas, a boca será a porta e o toque no nariz vem 

com a criação do som referente ao toque de uma campainha. Reproduza os movimentos 

revezando os participantes e executando em seu próprio rosto em frente a um espelho. 
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Materiais: 

- Espelho para observação dos movimentos. 

- Letra da parlenda: 

 

JANELA, JANELINHA 

PORTA, CAMPAINHA 

DIM DOM. 

 

Sugestões para as famílias: 

Explorem as possibilidades e interajam de maneira positiva em família, faça deste um 

momento especial. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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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