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 SEMANA:9 ( 06/07/20 – 10/07/20) 

 Berçário� 

Dia  

06 

 

Dia  

07 

Dia  

08 

Dia 

    09 

Dia  

10 

 Brincando com 

copinhos 

Objetivos: 

Estimular 

percepção visual, 

discriminação de 

tamanhos, 

organização do 

pensamento,  

coordenação 

motora. 

Como fazer: 

.Recolher garrafas 

plásticas de vários 

tamanhos e cores. 

.Cortar formando 

“copinhos” e 

arrematar as 

bordas aquecendo-

as ou colando 

durex  

colorido. 

Como brincar: 

.Empilhar 

formando torre. 

.Encaixar uma 

dentro da outra, 

ou empilhar 

explorando ordem 

Brincando com 

sons 

Objetivos: 
Observar a 

intensidade e a 

variação dos sons. 

Desenvolver a 

percepção auditiva, 

concentração e 

atenção. 

 

Como fazer: 

Dentro de latinhas, 

garrafinhas 

plásticas, potes e 

outros, colocar 

grãos, sementes,  

pedrinhas, 

parafusos, guizos, 

papel picado, 

tampinhas, clips, 

retalhos de eva, e 

outros  

materiais. Fechar 

bem os potinhos, 

vedando com durex 

ou outro material. 

Como brincar: 

.Brincar livremente, 

apenas ouvindo as 

possibilidades 

sonoras de cada 

“chocalho”. 

Percebendo o 

corpo 

Objetivos: 

Relaxar. 

Estimular o sentido 

do tato e o 

autoconhecimento 

corporal. 

Experimentar 

movimentos. 

Trabalhar o tônus 

muscular dos 

grandes músculos. 

Material: 

Colchonetes ou 

tapetes 

Como brincar: 

Estimular a criança 

a deitar em 

diferentes posições 

para perceber as 

partes do corpo,  

dando pequenas 

tarefas, como: 

sentar e segurar os 

pés, rolar para um 

lado e para o  

outro, deitar 

esticando bem 

pernas e braços, 

deitar bem 

encolhido, deitar e 

erguer as  

pernas juntas, 

deitar e erguer uma 

perna depois a 

Brincando com 

tampinhas 

Objetivos: 
Estimular a  

discriminação 

visual, coordenação 

viso-motora, 

motricidade fina, 

equilíbrio,  

atenção, 

criatividade e 

concentração. 

Como fazer: 

Recolher grande 

quantidade de 

tampinhas plásticas 

coloridas (de 

desodorante,  

refrigerante, leite, 

nescau, xampu, 

etc.) e colocar 

numa caixa ou pote 

grande para ser  

manuseado pelas 

crianças. Para 

crianças pequenas, 

escolher tampas 

que não podem ser  

colocadas na boca. 

Como brincar: 

.Espalhar as tampas 

no chão e deixar 

que a criança 

Música com 

nomes 

Objetivos: 
Reconhecer o 

próprio nome, 

compreender a 

sonoridade do 

nome e reforçar o  

vínculo afetivo e a 

identidade da 

criança. 

A canoa Virou 

A canoa virou, por 

deixar ela virar 

Foi por causa do (a) 

_______ 

Que não soube 

remar 

Se eu fosse um 

peixinho 

E soubesse nadar 

Eu buscava o (a) 

_________  

Lá no fundo do mar 

Ciranda, Cirandinha 

Ciranda, cirandinha 

Vamos todos 

cirandar 

Vamos dar a meia 

volta,  

Volta e meia vamos 

dar 

O anel que tu me 



  
crescente/decresc

ente. 

.Separar por 

tamanhos, cores, 

altura, largura, etc. 

https://youtu.be/N

JucxRvydU4 

 

.Acompanhar uma 

música. 

.Balançar o 

chocalho variando 

ritmo e 

intensidade: 

rápido/devagar, 

alto/baixo, etc. 

Ouvir um som e 

reproduzir com o 

chocalho. Ex: 

pápápá...pápá. 

Sugestões; 

https://youtu.be/Q

a1As_2HQ4o 

 

 

outra, deitar e 

erguer o tronco e os  

joelhos, etc. 

Massagear os 

pezinhos, as 

mãozinhas a 

barriguinha dos 

pequenos; segurar 

as mãos e  

firmar para que 

ergam o tronco; 

deitar de bruços e 

massagear as 

costas; estimular  

quando ficam de 

gatinho, ajudar a 

sentar, nomear 

partes do corpo em 

brincadeiras, etc. 

Sugestões; 

https://youtu.be/k0j0

tk0Br9c 

 

 

brinque livremente, 

explorando as  

formas, 

empilhando, 

encaixando, 

fazendo 

“trenzinhos”, 

separando por cor, 

forma,  

tamanho, etc. 

.Empilhar para 

construir torres. 

.Organizar as 

tampas em 

sequencia ou por 

ordem 

crescente/decresce

nte. 

.Realizar o jogo 

“descubra o 

segredo”, onde 

uma sequencia é 

organizada (ex: 1 

tampa  

azul, 2 amarelas, 

uma verde, 1 

azul...) e as crianças 

devem descobrir 

qual o segredo da  

brincadeira (ou 

seja, qual a 

sequencia de cores 

a professora está 

usando). 

.Atribuir um valor 

para cada cor (ex: 

branco=1, azul=2, 

etc.). Jogar o dado 

e ver o  

número que caiu. 

Se o número for o 

deste  

Era vido e se 

quebrou 

O amor que tu me 

tinhas 

Era pouco e se 

acabou 

Por isso 

___________ 

(nome da criança) 

Entre dentro dessa 

roda  

Diga um verso bem 

bonito, 

Diga adeus e vá-se 

embora! 

https://youtu.be/Mj

ltZ2okiJk 

 

Aula Zoom; 
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1, por ex., pegar 

uma tampa 

branca... E assim 

por  

diante. Cada um 

pode jogar o dado 3 

ou 4 vezes ou como 

a professora 

combinar. Ganha  

o jogo, quem fizer 

mais pontos. 

.Jogar “nunca 10”, 

ou seja. Tampinhas 

de garrafa terão o 

valor de 1. Tampas 

maiores, de  

nescau, por 

exemplo, valerão 

10. Cada criança 

joga o dado e pega 

a quantidade de  

tampinhas que 

representa o 

número do dado. 

Cada 10 tampinhas 

dará direito a troca  

por uma tampa 

maior que vale 10. 

Quem, num espaço 

de tempo 

combinado, tiver 

mais  

tampinhas que 

valem 10, ganha o 

jogo. 

Sugestões mas faça 

como preferir; 

https://youtu.be/gJ

YDH2rN4EA 
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