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 SEMANA:8 ( 29/06/20 – 03/07/20) 

 Berçário 

Dia  

29 

 

Dia  

30 

Dia  

01 

Dia 

    02 

Dia  

03 

 Atividade 
 

 Brinque de fazer 

caretas. Bebês 

adoram olhar 

rostos e vai adorar 

ver sua boca, 

seus olhos e suas 

mãos em 

movimentos 

diferentes. Mesmo 

que ele não 

demonstre 

grandes reações, 

como dar risadas, 

ficará entretido 

tentando entender 

Sugestão música; 

https://youtu.be/-

4vhdshUAjU 

 

 

 

Atividade; 

 

BRINCAR COM 

MOLHO DE CHAVES  

Balance as chaves 

próximo ao ouvido 

do bebê.  

Altere um balançar 

bem baixinho e 

mais alto das 

chaves.  

Ofereça brinquedos 

leves para que 

possa colocar na  

boca. Móbiles para 

tocar, chocalhos, 

bichinhos de  

borracha que 

produzam sons. 

Sugestões de 

atividade; 

https://youtu.be/ei

aNw4Te2Ss 

 

 

 

Atividade; 

 

Crianças adoram 

brincar com bolhas 

de sabão, que tal 

realizarmos está 

brincadeira? 

Para realizar essa 

brincadeira vocês 

podem utilizar os 

mais 

variados objetos 

para fazer suas 

bolhas (garrafa pet, 

peneiras). 

INGREDIENTES 

PARA BOLA DE 

SABÃO 

CASEIRA: 

• 5 copos de água 

• 2 copos de 

detergente 

•1 copo de açúcar. 

Pronto, após fazer 

a receita você 

poderá  

brincar com seu 

bebê para se 

divertir no  

quintal, garagem ou 

no corredor.  

Boa brincadeira à 

todos!!! 

https://youtu.be/Enz

S35xpqao 

 

Atividade; 

Hora da História 
 Histórias, sempre 

pequenas para não 

cansar a criança, 

imitando vozes e 

fazendo caretas. 

Folhear livros 

infantis com 

ilustrações grandes 

e bonitas também 

irá 

diverti-lo, além de 

estimular sua 

relação com a 

literatura no futuro. 

Existem alguns que 

oferecem algum 

tipo de interação, 

como texturas 

diferentes, janelas 

do tipo pop-up e 

sons. Mas nada se 

compara a você 

contando uma 

história… 

https://youtu.be/v

VRvShx-5V8 

 

 

Atividade; 

Deixe o bebê perto 

de bichinhos de 

pelúcia de 

diferentes cores, 

formatos e 

texturas para ele 

conhecer novas 

sensações táteis e 

visuais. Encoste o 

ursinho nele e 

deixe que sua 

mãozinha o toque 

da forma como ele 

conseguir. 

Use os bichinhos 

também como um 

tipo de fantoche 

para conversar e 
cantar. 

 

 Aula Zoom; 
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