
  
 

Roteiro de Estudos Berçário 

 

 SEMANA: 14 ( 10/08/20 – 14/08/20) 

 Berçário

� 

Dia  

10 

 

Dia  

11 

Dia  

12 

Dia 

    13 

Dia  

14 

 Atividade: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=Z3

ticF8c-

PY&feature=youtu.

be 
 

 
 
TEATRO DE 

BONECOS 

 

MATERIAL:  

 

Fantoches ou 

dedoches. 

 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO: 

  

Sente-se com as 

crianças no chão e 

faça os bonecos 

"conversarem" 

com cada uma. 

Você pode fazer 

perguntas como: 

Atividade; 

HOJE É DIA DE 

NOVIDADE 

 

MATERIAL: 

 

Caixa, objetos com 

diversas formas, 

texturas e 

tamanhos 

(caixinhas 

encapadas com 

papel ou tecido 

contendo areia, 

pedrinhas ou grãos 

variados), bexigas 

com um pouco de 

água dentro, 

pedaços de 

conduite, rolos de 

papel-toalha 

pintados ou 

encapados, luvas 

cirúrgicas com 

talco, argolas, potes 

de filme fotográfico 

com miçangas, 

garrafas PET 

pequenas com 

pedaços de papel 

colorido, 

espelhinhos, 

chocalhos, tampas 

Atividade; 

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 no chão, 

em torno de uma 

pilha de revistas e 

jornais velhos. 

 

Deixe que todos 

manipulem e 

rasguem as 

páginas 

 

livremente. 

 

Atividade; 

CANTINHO DE 

LEITURA 

 

MATERIAL: Tapete 

ou colchão, 

almofadas e sofá 

em miniatura, 

bonecos de pano e 

fantoches de 

personagens 

familiares às 

crianças e vários 

livros. 

 

OBJETIVOS: 

  

Interessar-se por 

histórias e explorar 

os livros. 

 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO: 

 

A experiência de 

manusear livros 

desde os primeiros 

meses de vida 

colabora com 

aprendizado da 

leitura. 

 

 Atividade; 

MÚSICA 

 

Objetivos 

Especificos Brincar 

com a música. 

 

Perceber as 

variações de ritmo 

através de dança, 

palmas 

instrumentos 

comidas, 

batimentos de 

mãos e pés e 

movimentos 

dirigidos. 

 

Conteúdo 

 

Atividades lúdicas 

com brincadeiras 

cantadas acalantos, 

brincadeiras com 

palmas e 

movimentos 

corporais 

 

Exploração de 

materiais sonoros 

como: chocalhos, 

guizos sinos e 
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Você tem amigos? 

Quem são? 

 

O que você 

gostaria de fazer 

hoje? Você já 

brincou ? 

Você já tomou seu 

café da manhã? O 

que comeu? -O 

que é mais 

gostoso? Seu 

lanchinho ou 

almoço? 

 

 

de vasilhas e 

saches. 

 

Obs.: as caixas ou 

outros objetos que 

contém miudezas 

devem estar bem 

vedados, para que 

o conteúdo não 

escape 

 

OBJETIVOS: 

Conhecer os 

objetos e formas de 

interagir. 

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. 

Escutar histórias 

com regularidade 

também favorece a 

formação de 

melhores leitores e 

apreciadores do 

universo literário. 

 

Organize em sua 

sala um espaço de 

leitura que as 

crianças 

 

possam freqüentar 

e explorar, 

entrando em 

contato 

 

diariamente com 

livros, álbuns de 

imagens, fantoches 

e 

bonecos de pano. 

 

 

brinquedos sonoros 

Brincadeiras com a 

produção de sons 

vocais diversos 

 

imitando cantando 

e se comunicando 

através da 

linguagem musical 

Sugestões de 

músicas 

https://drive.google

.com/file/d/1XA1O4

bY4AQ_CKVqfI8pKSi

CecnDgRajp/view?u

sp=drivesdk 

 

Feliz dia dos Pais! 

 

https://youtu.be/w

aTIlcC3G20 
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