
  
 

Roteiro de Estudos Berçário 

 

 SEMANA: 19 ( 14/09/20 – 18/09/20) 

 Berçário� 

Dia  

14 

 

Dia  

15 

Dia  

16 

Dia 

    17 

Dia  

18 

 Bolinha de 

jornal: 

  

Antes de 

confeccionar a 

bola, os  

bebês poderão 

observar as 

figuras, rasgar as 

folhas,  

amassar... Depois 

de explorado o 

material a criança  

deverá juntar o 

jornal e formar 

uma bola com o 

auxílio de um 

adulto. Para fixar  

melhor o adulto 

deverá passar uma 

fita. Com a bola  

as crianças 

poderão 

desenvolver varias 

atividades,  

como: rolar para o 

amigo, jogar com 

uma mão e pegar  

com a outra, 

chutar, 

arremessar, etc. 

Barquinho de 

papel na 

banheira. 
 

Crianças são 

atraídas pelo lúdico, 

pelo mundo da 

fantasia e da 

imaginação. 

Use a imaginação e 

transforme a 

banheira em um 

super barquinho, 

por exemplo. 

Vocês podem 

brincar na hora do 

banho 

ou em qualquer 

outro momento 

que desejarem. 

Ah, com uma 

musiquinha fica 

melhor ainda!!! 

 

 

 

 

 

Pote da Calma 

 

O pote da calma é 

inspirado na 

metodologia da 

médica  

e educadora    

italiana 

Maria Montessori. 

A proposta é utilizar 

para acalmar e 

relaxar crianças  

quando se 

encontram sob 

stress, nervosismo,  

momentos de 

discussões. O 

brilho, o gliter, o  

movimento 

proporcionado ao 

mexer o pote pode 

gerar  

tranquilidade, 

harmonia , captar a 

atenção da criança. 

Geralmente 

fazemos com cores 

suaves, pois a ideia 

é 

tranquilizar e 

relaxar o indivíduo 

Para cada pote 

utilizamos: 

2 colheres de sopa 

de álcool gel; 

Brincadeiras 

com 

Tintas 
 

As brincadeiras e      

atividades com 

tintas trazem 

múltiplas  

possibilidades além 

de estimular as 

sensações abrem  

caminhos para a 

livre expressão.  

Permitir que a 

criança tenha 

liberdade para 

conhecer e criar é  

algo fantástico! 

 

Além da interação 

com o processo, a 

vivência das 

etapas, ver a 

expectativa 

sendo 

materializada ou 

não, permite 

também trabalhar 

sentimentos como 

frustação e 

paciência, pois 

nem sempre o 

imaginado é 

Música; 
  

A audição é o 

primeiro de nossos 

sentido, se forma 

ainda 

dentro da barriga 

de nossas mães. O 

som é muito 

importante para 

o desenvolvimento 

humano. Quando 

balançamos um 

chocalho na 

frente de um bebê, 

geralmente ele abre 

um sorriso, se 

movimenta, 

mostra entusiasmo. 

A música é 

terapêutica, 

desperta emoções 

aptidões, 

criatividade, 

fortalece laços 

afetivos, relaxa, 

tranquiliza, inspira. 

Oportunizar nossas 

crianças ao acesso a 

música é 

contribuir para um 

desenvolvimento 

integral. Aqui em 



  
Auxiliado pelo 

adulto. 

Acesse o link 

abaixo; 

 

https://youtu.be/u

Dxq9R4qUiQ 

 

Gliters (nas cores 

desejadas) 

Água morna; 

1 pote pequeno. 

Misturamos tudo. 

 

https://youtu.be/6M

QGSCNK06k 

 

 

 

 

materializado da 

forma desejada, 

isso é 

enriquecedor para 

o desenvolvimento 

humano! 

 

nossa casa, 

usamos música para 

relaxar, para 

brincadeiras, para 

“abraçar” 

nossos corações. 

 

https://youtu.be/qJ

AYWkGUdV0 
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