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Atividade: Janelinha Mágica 

Olá família! Tudo bem? 

 

 

 

  

 

 

 

 Para encerrar a semana preparamos mais uma atividade bem legal, só para ficarmos juntinhos outra vez. 
Vamos lá? 

Com o objetivo de conhecer e identificar e nomear as partes do seu corpo a criança se familiariza com a 
sua identidade, o que é muito importante já nessa faixa etária. 

Descrição da atividade: Passo 1: Escolha um espaço, de modo que a criança possa ficar livre para brincar, 
explorar, separe um lado de uma caixa de papelão. 

Passo 2: Utilize tampa ou outro objeto circular, e faça seu contorno, após recorte seguindo o traçado, e 
descarte a parte que foi recortada formando, portanto, um círculo vazado. Permita manusear a figura para 
que experimente, forma, textura. 

Passo 3: Ao começar a brincadeira estabeleça alguns comandos, para que a criança possa interagir com o 
recurso que deve estar com o adulto responsável, ou se preferir pendure em um local que favoreça a 
exploração. 

Passo 4: Iniciando a brincadeira, deverá dizer: Nessa janelinha mágica posso ver a mão, a criança deverá 
colocar a mão, posso ver a cabeça, segue citando outras partes do corpo, também se quiser deve 
explorar: Na minha janelinha mágica posso ver (falar o nome da criança) tocando o seu cabelo.  

Não esqueça de registrar esse momento, depois compartilhe! Estaremos acompanhando tudo como muito 
carinho! 

                                         EQUIPE CUMPIAN 



 
 

PROJETO LEITURA 

 

Era uma vez...! 

  

Você sabia? A contação de história durante esse período em que as crianças estão em casa, 

pode ser uma atividade prazerosa para toda família. 

 Além de desenvolver a linguagem, desperta a curiosidade, afeto. 

 Permite a criança lidar com seus sentimentos, emoções, ajuda resolver seus conflitos 

emocionais, se identificando com as situações vivenciadas pelos personagens. 

 E por falar em história, acomodem-se em um lugar bem confortável, clique no link abaixo e 

desfrute de mais uma: Rê conta uma história: Meu Corpo 

Link: https://youtu.be/7_9xd39MJFE 
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