
  
 

Roteiro de Estudos Berçário 

 

 SEMANA: 20 ( 21/09/20 – 25/09/20) 

 Berçário� 

Dia  

21 

 

Dia  

22 

Dia  

23 

Dia 

    24 

Dia  

25 

 Estimulação; 

 

Vivência 

(Atividade): 

Painel de fotos da 

família e dos bebes 

na altura deles. 

 

Providenciar fotos 

em  famílias e 

também foto do 

bebe sozinho, 

providenciem um 

painel com essas 

fotos em um 

espaço da sala  e 

revista com papel 

contate 

transparente, 

deixe os bebes 

explorarem este 

espaço observando 

as imagens. 

Contextualização 

(Conteúdo): 

Reconhecendo a 

própria imagem e 

dos familiares 

ampliando a 

linguagem oral e 

ampliando 

Estimulação; 

 

Natureza e 

Sociedade 

Vivência 

(Atividade): 

Mangueira com 

água. 

 

Ofereça para o 

bebe segurar uma 

mangueira e deixe 

sair água, a 

professora fica na 

torneira 

Controlando a saída 

da água. 

Deixe-os bem a 

vontade. 

Para esta 

brincadeira tem 

que ser em um dia 

de calor. 

Permite que se 

molhem e molhem 

seus colegas, 

quanto mais 

puderem explorar 

mais  

prazeroso será a 

brincadeira. 

Contextualização 

(Conteúdo): 

Estimulação; 
 

Música;  

Movimento 

Vivência 

(Atividade): 

 

Bambolê Sonoro: 

Confeccione para 

os bebes, colando 

com fita adesiva 

bambolês formando 

um cubo, depois 

pendure objetos 

sonoros. 

Pode ser molho de 

chaves, missongas, 

chocalhos, etc… 

Coloque em um 

espaço da sala e 

deixe os bebes 

explorarem. 

Contextualização 

(Conteúdo): 

Conhecendo o seu 

próprio corpo, 

ampliando a 

linguagem corporal. 

Reproduzindo e 

criando sons, 

ampliando as 

experiências 

sonoras; 

 

 

Estimulação; 

 

Movimento 

Vivência 

(Atividade): 

Brincadeiras com 

grude, utilizando o 

corpo todo. 

 

Em bacias grandes, 

faça diferentes 

misturas: trigo com 

água, maisena com 

água, tinta 

comestível, etc… e 

deixe os bebes 

explorarem. 

 

Estimulação; 

 

Música;  

Movimento 

Vivência 

(Atividade): 

Varal de baldes com 

bolinhas coloridas: 

 

De uma 

extremidade a 

outra, amarre um 

elástico com baldes 

pendurados e 

ofereça  

bolinhas para os 

bebes, caso não 

tenha, faça bolinhas 

de papel e deixe os 
bebes 

explorarem este 

novo espaço 

Contextualização 

(Conteúdo): 

Desenvolvendo 

habilidades 

corporais, a fim de 

ampliar estas 

experiências; 

https://youtu.be/n1

gISFP_kOU 

 

https://youtu.be/n1gISFP_kOU
https://youtu.be/n1gISFP_kOU


  
Conceitos como a 

identidade; 

Dia da Árvore; 

Acesse o link 

abaixo; 

https://youtu.be/V

XhOzx0Kn8Y 

 

 

Experimentando 

sensações com o 

corpo, 

estabelecendo 

relação com o 

meio; 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/VXhOzx0Kn8Y
https://youtu.be/VXhOzx0Kn8Y

