
  
 

Roteiro de Estudos Berçário  

 

 SEMANA:5 ( 08/06/20 – 12/06/20) 

 Berçário

👶 

Dia  

08 

Dia  

09 

Dia  

10 

Dia 

11 

Dia  

12 

   Semana: 5 

  

 

COMO NA PRAIA 

ESPAÇO: 

Tanque ou chão 

de areia. 

MATERIAL: 

Roupas 

confortáveis, 

fôrmas de vários 

tamanhos e 

desenhos, 

baldinhos, pás, 

colheres, água e 

um aparelho de 

som. 

OBJETIVOS: 

Estimular a 

coordenação 

motora e o  

equilíbrio; oferecer 

estímulos 

sensoriais; e 

desenvolver a  

autonomia e a 

socialização. 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO: 

Permita que as 

crianças mexam 

com a areia 

livremente, apenas 

evitando 

que levem as 

mãos sujas à boca 

Semana; 5 

 

A Música dos 

Nomes; 

OBJETIVO: 

Reconhecer o 

próprio nome e 

reforçar o vínculo 

com o educador. 

Procedimento 

Metodológico: 

Escolha uma música 

na qual você possa 

incluir o nome das 

crianças. 

Alguns exemplos: “ 

Se Eu Fosse um 

Peixinho”, “ A 

Canoa Virou”, “ 

Ciranda, 

Cirandinha” e “ Fui 

ao Itororó”. 

Reúna a turma em 

um local agradável 

e cante. 

Os bebês também 

podem participar, 

já que a intenção é 

fazer com que se 

familiarizei com os 

nomes. 

Abaixo segue o link 

das musiquinha 👇 

https://youtu.be/kt

Semana: 5 

 

 CUIDANDO DO 

BEBÊ  

OBJETIVOS:  

• Que através dos 

cuidados com as 

bonecas, a criança 

desenvolva também 

estes cuidados com 

seus colegas,  

diminuindo assim a 

“agressividade” 

comum nesta 

idade.  

• Que a criança 

perceba e respeite 

os sentimentos dos 

colegas  

• Que a criança 

conheça outras 

formas de se 

expressar e  

demonstrar seus 

sentimentos, que 

não apenas através 

do  

choro, mordidas ou 

agressões.  

• Oferecer 

situações que 

estimulem a 

oralidade e 

favoreçam a  

Semana: 5 

  

ROLAR É MUITO 

BOM!  

OBJETIVO:  

• Favorecer a 

autonomia da 

criança na 

exploração do 

ambiente  

e do próprio corpo.  

• Ampliar as 

possibilidades de 

movimento das 

crianças,  

contribuindo para 

seu 

desenvolvimento, 

por meio do ato  

motor.  

• Estimular a 

oralidade, através 

da audição e 

repetição do nome  

próprio e também 

dos colegas.  

MATERIAIS:  

Colchonetes; CD; 

Aparelho de som. 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS:  

• De exploração da 

linguagem corporal.  

Semana: 5 

 

 CARIMBANDO AS 

MÃOS  

OBJETIVO:  

• Incentivar a 

curiosidade da 

criança, através da 

oferta de  

materiais diversos.  

• Que a criança 

manuseie, explore 

cada material 

oferecido na  

atividade, de modo 

a ampliar seu 

conhecimento de 

mundo.  

• Que a criança se 

divirta com a nova 

experiência e 

sensações.  

MATERIAIS:  

Papel craft ou pardo 

em rolo; fita crepe 

para as 

extremidades e  

bordas do papel, 

pois as crianças 

poderão cortar a 

mão nele. Tinta  

de várias cores em 

potes grandes.  

https://youtu.be/ktOY-MWVq6s


  
ou joguem areia 

nos 

olhos dos colegas. 

Ao mesmo tempo, 

estimule-as a 

perceber a textura 

de 

areia e as 

diferenças de 

toque quando ela 

está molhada 

ou seca. Isso 

possibilita novas 

experiências 

sensoriais 

 

https://youtu.be/g

_N5WYF6CA0 

 

OY-MWVq6s 

 

https://youtu.be/G

2Oub_dq7vc 

 

https://youtu.be/r

BbUvkIMMB0 

 

https://youtu.be/r

BbUvkIMMB0 

 

interação e as 

relações 

interpessoais.  

MATERIAL:  

Bonecas, bonecos, 

panos, roupinhas 

de boneca, 

mamadeiras e  

chupetas (de 

brinquedo ou para 

crianças), 

colchonetes, etc.  

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS:  

• Do brincar e 

imaginar.  

• De exploração da 

linguagem corporal.  

• Voltadas ao 

conhecimento e 

cuidado de si, do 

outro, do  

ambiente.  
DESENVOLVIMENTO:  

Esta atividade pode 

ser realizada para 

receber as 

crianças. Arrume  

as bonecas na sala, 

em vários lugares: 

sentadas em 

cadeirinhas ou  

sofás, deitadas em 

colchões, sentadas 

no chão, dentro de  

banheiras de 

brinquedo ou 

bacias (sem água). 

Deixe próximo às  

bonecas algumas 

roupas, panos, 

chupetas e 

mamadeiras. Peça  

• Voltadas ao 

conhecimento de si 

e do outro.  

DESENVOLVIMENTO:  

Coloque alguns 

colchonetes ou 

colchões na sala. 

Auxilie as  

crianças a rolarem 

pelos colchões, até 

que elas próprias o 

façam  

sem ajuda.  

Na primeira 

tentativa é provável 

que elas não 

consigam, mas  

conforme a 

atividade for 

repetida em outros 

dias, logo farão o  

movimento com 

mais facilidade. 

Faça esta atividade 

com música de  

fundo, para tornar 

o ambiente 

agradável. 

Enquanto rola as 

crianças  

pelo colchão diga: 

“O ___________ 

está rolando, 

rolando, rolando,  

rolou no colchão”. 

https://youtu.be/P

yDNvXQxAQQ 

 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS:  

• Do brincar e 

imaginar.  

• De expressividade 

das linguagens 

artísticas.  

• De exploração da 

linguagem corporal.  

DESENVOLVIMENTO  

Forre a parede da 

sala ou área externa 

(pátio ou solário) 

com o rolo  

de papel.  

O primeiro contato 

da criança com a 

tinta, nesta 

atividade, será  

carimbando a mão. 

Leve a mão da 

criança até o pote e 

observe a  

reação da mesma. 

Depois a ajude a 

carimbar o papel. 

Faça isso  

com todas elas 

(você precisará de 

ajuda de outros 

adultos). Depois  

que perderem o 

medo inicial ou 

mesmo o “nojo” 

(sim, tem crianças  

que sentem nojo da 

tinta) as deixe livres 

para pintarem a 

superfície  

como quiserem. 

https://youtu.be/g_N5WYF6CA0
https://youtu.be/g_N5WYF6CA0
https://youtu.be/ktOY-MWVq6s
https://youtu.be/G2Oub_dq7vc
https://youtu.be/G2Oub_dq7vc
https://youtu.be/rBbUvkIMMB0
https://youtu.be/rBbUvkIMMB0
https://youtu.be/rBbUvkIMMB0
https://youtu.be/rBbUvkIMMB0
https://youtu.be/PyDNvXQxAQQ
https://youtu.be/PyDNvXQxAQQ


  
para as crianças 

cuidarem dos 

bebezinhos. Imite o 

choro do bebê,  

diga que ele está 

com fome e 

observe as 

reações. Ofereça 

colo às  

bonecas (ou 

bonecos). Troque a 

fralda (que pode ser 

feita com  

tecidos). Diga que o 

bebê fez cocô ou 

xixi e peça para 

uma criança  

trocá-lo. Pergunte 

se alguém quer 

fazer o bebê dormir. 

https://youtu.be/T9X

222kt7Dg 

 

Neste caso, mais 

importante que o 

produto final, é  

o processo, 

portanto, se for 

possível, filme e 

fotografe. 

 Exponha a  

atividade e algumas 

fotos para as 

crianças 

observarem. A 

filmagem  

pode ser assistida 

pelas crianças e 

exposta em reunião 

de pais ou  

mostra cultural de 

sua escola. 

https://youtu.be/v4

ohunNffO8 

 
 

 
 

Aula no Zoom dia 12/06/2020  

14h 

Esperamos por vocês! 

 

ID 77202180593 

Senha: interagir 

 

https://youtu.be/T9X222kt7Dg
https://youtu.be/T9X222kt7Dg
https://youtu.be/v4ohunNffO8
https://youtu.be/v4ohunNffO8

