
 

 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 26 /03/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: O Eu, O Outro e O Nós.  

 

5ª Atividade da semana- 26 de março  

Atividade: Canção “A janelinha”  

Objetivo: A brincadeira com música é um excelente estímulo para os bebês, pois ajudam a 
desenvolver a compreensão oral, a linguagem e a coordenação motora.  

Site: www.huggies.com.br>recem-nascido>brincadeiras  

Com fazer: Sente-se em um lugar confortável e tranquilo com a criança. Posicione de frente para 
você ou no seu colo, em seguida apresente a música “a janelinha” fazendo gestos referentes à 
canção, imitando uma janelinha que abre e fecha. Depois de ter apresentado a música e 
demonstrado os gestos para ela, estimule a cantar e se movimentar imitando o adulto ou 
movimentando-se livremente criando gestos e acompanhando o ritmo da canção. Se a criança 
estiver no colo segure-a pelas mãozinhas ou braços e faça os movimentos de abre e fecha da 
janelinha, incentivando a participar da brincadeira.  

 

Música: A Janelinha  

 

A janelinha fecha, quando está chovendo.  
A janelinha abre, se o sol está aparecendo. 
Abriu, fechou, Abriu, fechou, Abriu... 
 

 

 

 



 

 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 4 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera e Roseli. Data: 26/03/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMA – PLANETA ÁGUA  

Atividade: Aprendendendo a economizar água! 
 

Sexta-feira: 26/03/2021 

 Através dessa atividade, além de brincar, a criança conhece e explora o mundo ao seu redor, 

descobrindo novas possibilidades e superando os desafios.  

Em um momento tranquilo, fazer o circuito com o que tiver em casa como: almofadas, cadeira, 

colchonete, fita adesiva ou giz de lousa. Fazer o desenho de uma torneira de uma forma simples e 

colar na parede. Incentivar a criança a fazer o trajeto, enfrentando os obstáculos, por cima, por 

baixo do lado e etc... até a torneira, fazer de conta que está lavando as mãos, fechar a torneira e 

voltar pelo mesmo caminho. 

 

 

 

               

 

 

Fonte de Pesquisa da Imagem https://youtu.be/x75HusbdWY4 

 

 

https://youtu.be/x75HusbdWY4

