
  
 

Roteiro de Estudos Berçário 

 

 SEMANA:6 ( 15/06/20 – 19/06/20) 

 Berçário 

Dia  

15 

 

Dia  

16 

Dia  

17 

Dia 

    18 

Dia  

19 

  

 CHUVINHA DE 

PAPEL 

 

MATERIAL:Revistas 

e jornais velhos. 

 

OBJETIVOS: 

Relaxar de forma 

ativa (e não 

apenas em posição 

de repouso) e 

interagir de 

maneira lúdica 

com o educador e 

os colegas. 

 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO: 

Sente-se com a 

criança, em torno 

de uma pilha de 

revistas e jornais 

velhos. 

 

Deixe que todos 

manipulem e 

rasguem as 

páginas 

livremente. 

 

 

PALHACINHOS 

SENSORIAIS 

 

Material: Imprima 

ou produza caras de 

palhaços 

Abuse nas cores e 

nos diferentes 

materiais. 

Descrição: Você 

pode apresentar os 

palhacinhos no  

chão ou pode 

colocar um do lado 

do outro no 

espelho e  

o bebê vai 

intercalando. 

Habilidades:  

Estimulação 

sensorial - tátil 

https://drive.google

.com/file/d/1qmMb

BPmxPNrxpYfBnnRg

63Xx4JN7wdSb/vie

w?usp=drivesdk 

 

Se possível, 

imprima à imagem 

para o 

desenvolvimento 

 

BEXIGAS 

SENSORIAIS 

 

Material: Bexigas 

transparentes e 

variados grãos ou 

pequenos objetos  

(feijão, bolinha de 

gel,  

bolinhas felpudas, 

macarrão, entre 

outros). 

Descrição: Prepare 

as bexigas cheias 

com variados grãos  

ou pequenos 

objetos dentro. A 

proposta é que o 

bebê  

brinque percebendo 

os barulhos que 

produz, as cores e  

formatos diferentes 

que há dentro das 

bexigas. As 

bexigas por si só já 

são elemento de 

muito estímulo para  

os bebês; portanto, 

também é 

interessante no 

meio das  

bexigas com os 

grãos colocar umas 

vazias, uma vez 

que 

essas realizarão 

movimentos 

 

Descobrir e 

produzir diferentes 

sons. 

 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO: 

 

 O bebê é 

estimulado a 

descobrir os sons 

que um objeto 

emite. 

Espalhe diversos 

brinquedos por 

perto da criança e 

estimule-a a 

descobrir cada som 

movimentando o 

objeto: 

tocando, 

apertando, 

chocando-o com 

outro 

 

É importante 

estimular a criança 

propor a ela 

possibilidades para 

produzir sons em 

vez de ensinar um 

único modo de 

tocar um 

instrumento. 

 

MASSAGEM PARA 

CONSTRUÇÃO  

DAS PERCEPÇÕES 

CORPORAIS  

 

Material: 

Hidratante de Bebê 

da sua preferência 

Descrição: O bebê 

deve ser colocado 

deitado em 

colchões. 

O enfoque será o 

trabalho com as 

partes do corpo: 

cabeça,  

barriga, pernas, 

mãozinhas e 

pezinhos. 

Recomenda-se 

oferecer para cada 

uma dessas partes 

um estímulo 

sensitivo  

diferente. Para a 

cabeça escovinhas 

ou buchinhas 

macias, para  

os pés uma textura 

com ondulações ou 

vibrações leves e 

etc e 

https://drive.google.com/file/d/1qmMbBPmxPNrxpYfBnnRg63Xx4JN7wdSb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qmMbBPmxPNrxpYfBnnRg63Xx4JN7wdSb/view?usp=drivesdk
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https://drive.google.com/file/d/1qmMbBPmxPNrxpYfBnnRg63Xx4JN7wdSb/view?usp=drivesdk


  
Junte os papéis 

picados no monte 

e jogue tudo para 

o alto. Vai ser uma 

festa! Depois, o 

papel picado pode 

ser aproveitado 

em colagens ou 

modelagem de 

bonecos. 

https://youtu.be/e

5jDKDd7Ogc 

 

da atividade 

proposta 

https://drive.google

.com/file/d/1sFokiZ

Y5TU_tDJxOfOGYt3i

KqopNrXlg/view?us

p=drivesdk 

 

 

diferentes. 

Habilidades: 

Estimulação 

Sensorial – Auditiva 

e Visual 

Socialização 

https://drive.google.

com/file/d/1rYkLfee

8hNs-

pz8yaxPTZniGFU9

WOYu-

/view?usp=drivesdk 

 

 

https://youtu.be/R

NdDBA1U0vQ 

 

 

 

 

conjuntamente com 

o estímulo tátil falar 

o nome da parte 

que  

está sendo 

estimulada e/ou 

cantar a música – 

Cabeça, barriga,  

perna e pé..., 

levando a mãozinha 

do bebê na parte do 

corpo  

conforme a música. 

Importante frisar 

que não é só passar 

o 

estimulo na reação, 

deve-se massagear 

as partes e fazer 

brincadeiras com 

seus bebês. É 

organizando o 

corpo que a  

criança se percebe, 

se constitui, 

entende relações. A 

música  

da formiguinha 

também pode ser 

uma estratégia 

interessante,  

pois ela vai subindo 

e para em cada 

parte. A 

formiguinha pode  

ser a própria mão 

da mãe ou um 

estímulo sensorial 

como um  

pedaço de tecidos, 

bolinhas felpudas 

https://youtu.be/e5jDKDd7Ogc
https://youtu.be/e5jDKDd7Ogc
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entre outros.  

Habilidades: 

Atividade sensorial 

Percepção das 

sensações 

Percepções das 

partes do corpo 

https://drive.google

.com/file/d/1sDa-

TGIen5jhBq8lhsvgB

Hx8yGm6cXDD/vie

w?usp=drivesdk 

Aula Zoom 

14h 

ID da reunião: 421 

270 0718 

Senha: Interagir 
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