
  
 

Roteiro de Estudos Berçário 

 

 SEMANA: 18 ( 07/09/20 – 11/09/20) 

 Berçário� 

Dia  

07 

 

Dia  

08 

Dia  

09 

Dia 

    10 

Dia  
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 Estimulação 
 

VAMOS IMITAR OS 

SONS DOS 

ANIMAIS! 

 

SEU LOBATO 

TINHA UM SITÍO 

IA,IA, Ô! 

E NESSE SITÍO 

TINHA UM PATO, 

IA IA , Ô! 

ERA QUÁ, QUÁ, 

QUÁ PRA CÁ! ERA 

QUÁ, 

QUÁ, QUÁ PRA LÁ! 

ERA QUÁ, QUÁ, 

QUÁ 

PRA TODO LADO, 

IA, IA Ô! 

SEU LOBATO 

TINHA UM SÍTIO, 

IA, IA, Ô! 

E NESSE SÍTIO 

TINHA... 

 Cante a Música do 

seu Lobato e utilize 

sons dos animais e 

gestos como 

galopar, 

Estimulação 
 

Lavar à Roupa 
 

Essa é uma das 

brincadeiras 

favoritas das 

crianças, para 

realizá-la vocês só 

precisarão de um 

tecido (lençol, 

toalha) que 

permita que todos 

os participantes 

possam segurá-lo e 

se 

divertir juntos. 

Escolha um lugar 

aconchegante e 

reúna toda a família 

sentada 

no chão (pode ser 

colocado um tapete 

para conforto de 

todos). 

Por fim, é só seguir 

todos os 

movimentos que 

são pedidos na 

música. 

Caso queiram 

aprender melhor os 

movimentos, vocês 

Estimulação 

 

PINTURA COM 

ALGODÃO E 

PRENDEDOR DE 

ROUPA 

 

Dá para fazer arte 

com algodão 

também. É só  

prender bolinhas de 

algodão em um 

prendedor de  

roupas, e usar tinta 

guache para brincar 

como um  

carimbo. A ideia é 

fazer uma pintura 

bem colorida. 

 

Fonte: Google 

RECEITA DE  

TINTA  

CASEIRA  

 

INGREDIENTES:  

 

•1 xícara de sal;  

•1 xícara de farinha 

de  

trigo;  

•1 xícara de água •  

corante alimentício 

Certifique-se de 

que o  

Estimulação 
 

Para assistir o vídeo 

com a história 

acesse o link  

abaixo.  

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=B

yAKSHDbSgs 

 

Boa história à todos 

Convide a criança 

para assistir uma 

história muito 

legal, fala do sapo 

que está a procura 

de um animal 

com a boca maior 

do que a dele. Será 

que ele vai 

encontrar? 

Após a história 

brincar de imitar o 

sapo, desenhar 

um sapo, 

questionar a 

criança sobre o 

que os 

personagens da 

história gostavam 

de comer ? 

Pergunte para a 

Estimulação 
 

HISTÓRIA: O QUE 

TEM DENTRO DA 

SUA FRALDA? 

 

Uma linda história 

para as crianças que 

estão no  

processo de 

desfralde ou já 

concluiram.  

 

O QUE TEM 

DENTRO DA SUA 

FRALDA? 

 

Encontre em sua 

casa um cantinho 
aconchegante  

e chame a criançada 

para assistir a esta 

história! 

Para assistir o vídeo 

com a história 

acesse o link  

abaixo. 

 

https://youtu.be/vl

1l5awOyTk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ByAKSHDbSgs
https://www.youtube.com/watch?v=ByAKSHDbSgs
https://www.youtube.com/watch?v=ByAKSHDbSgs
https://youtu.be/vl1l5awOyTk
https://youtu.be/vl1l5awOyTk


  
imitar um cavalo, 

uma vaquinha... 

Também da para 

procurar em 

livros/revistas 

imagens de 

animais do 

Sítio do Seu Lobato 

para brincar com 

as 

crianças. 

 

Sugestão de Vídeo; 

 

 

https://youtu.be/2

sPkZ1oTc5o 

 

 

 

poderão 

assistir ao vídeo 

antes de iniciar a 

brincadeira. 

MÚSICA LAVAR 

ROUPA 

Bom divertimento à 

todos!!! 

Para assistir o vídeo 

com a música 

acesse o link; 

 

https://youtu.be/kn

o5f4pCk4w 

 

 

 

seu filho não tem 

alergia  

a corantes.. 

  

MODO DE 

PREPARO 

 

Coloque em uma 

vasilha 

a farinha de trigo e 

o sal, 

misture bem e 

depois 

coloque a água e 

mexa 

bem. Por último 

divida em 

pequenos potes e 

coloque 

o corante 

alimentício. 

 

PINTURA COM 

ALGODÃO E 

PRENDEDOR DE 

ROUPA  

SUPERVISONADA  

POR UM ADULTO 

 

 

 

criança o que ela 

gosta também 

de comer? 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/2sPkZ1oTc5o
https://youtu.be/2sPkZ1oTc5o
https://youtu.be/kno5f4pCk4w
https://youtu.be/kno5f4pCk4w

