
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: A JANELINHA 

Prepare um lugar para assistir ao vídeo pelo celular ou pela TV. Faça 

os gestos da música incentivando o bebê a imitá-los. Os gestos referentes ao ato de fechar 

podem ser representados pelas mãos no rosto, escondendo-o; já os gestos que representam 

a ação de abrir podem ser realizados mediante ao abrir das mãos, revelando o rosto. O 

posicionamento das mãos deve imitar a janelinha que abre e fecha. Incentive o bebê a se 

movimentar livremente criando gestos e acompanhando o ritmo da música. 

Esse momento pode ser registrado com fotos ou vídeo e enviados no grupo de 

WhatsApp 

Link do vídeo: https://youtu.be/ez0Mcte0xUE 
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Estratégia de Aprendizagem:  

 BRINCADEIRA CANTADA- CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ  

 Pensar em criança, é pensar em movimento e tudo é motivo para mexer 

o corpinho.  Pensando nisso, essa atividade musical tem como objetivo 

desenvolver os movimentos, ritmos e identidade corporal.  

  A atividade proposta é assistir com a criança o vídeo “Cabeça, ombro, joelho e pé”. 

Após, com orientação de um adulto, acompanhar a canção utilizando as mãozinhas para 

realizar  os movimentos  corporais, imitando os gestos e nomeando as partes do corpo, 

ampliando a coordenação  motora ampla e a oralidade. Crie um espaço agradável e 

aproveite! 

 A participação da família é importante! Coloquem todos para se movimentar. Tirem 

fotos ou façam um vídeo desse momento e compartilhem no grupo do WhatsApp da sala. 

Link do vídeo: https://youtu.be/ylRwTPG-0GU 

 

 

https://youtu.be/ylRwTPG-0GU

