
  
 

Roteiro de Estudos Berçário 

 

 SEMANA: 17 ( 31/08/20 – 04/09/20) 

 Berçário� 

Dia  

31 

 

Dia  

01 

Dia  

02 

Dia 

    03 

Dia  

04 

 Semana; 17 

Dia: 1 

 

Atividade: 

 

Caixa de papelão  - 

Coloque fitas com 

nó nas pontas 

assim a criança 

conseguirá passar 

a fita de um lado 

para o outro. 

É claro que tudo 

depende da idade 

das crianças.... mas 

olha que 

divertido!!!! 

Brincar no 

gramado com os 

pés descalços!!!! 

 

Dia do Soldado 

 

https://youtu.be/9

B2wSUfLKpE 

 

Semana; 17 

Dia: 2 

 

Atividade; 

 

Para crianças 

pequenas o ideal 

fazer sacos 

sensoriais, deixe as 

peças soltas dentro 

do saquinho mas 

com o saco lacrado 

de 

forma que a criança 

pequena não 

abra.O contato 

corporal é 

uma necessidade 

básica dos 

mamíferos, a qual 

deve ser 

atendida para que 

ocorra um bom 

desenvolvimento. O 

sujeito 

precisa disto para 

que possa 

desenvolver 

adequadamente 

seus 

movimentos, seus 

gestos e sua 

vinculação com as 

Semana:17 

Dia: 3 

 

Atividade 

 

Empilhar blocos 

coloridos 

Essa atividade irá 

auxiliar no 

desenvolvimento 

motor do bebê, bem 

como 

incentivar a solução 

de problemas dar a 

eles uma noção 

sobre causa e 

efeito. Espalhe 

blocos coloridos em 

um espaço 

acolchoado. Esses 

blocos 

podem ser 

comprados, de 

plástico ou espuma, 

ou feitos a partir de 

materiais 

recicláveis, como 

caixas de leite 

pintadas. Mostre ao 

bebê como 

empilhar os blocos 

e os incentive a 

fazer isso. Depois 

que uma torre for 

formada, incentive 

para que ele a 

Semana: 17 

 Dia: 4 

 

Atividade; 

 

Vamos brincar: 

● Enquanto se 

brinca, deve falar 

no nome do bebê e 

da pessoa que 

estiver com ele; 

Brincar com 

conversa, músicas e 

leituras (pode ser 

um bom 

momento para 

começar a ler umas 

histórias para seu 

bebê); 

● Reproduzir 

ritmos; 

● Lembra dos 

gestos que fez no 

primeiro mês? 

Pode continuar a 

fazê-los. As 

expressões faciais e 

os gestos podem 

ser maravilhosos 

para os bebês; 

● Falar o nome de 

cada parte do 

corpo começando 

Semana: 17 

Dia: 

Processo do 

desenvolvimento 

infantil ( bebê). 

 
DESENVOLVIMENTO 

SOCIOEMOCIONAL 

 

• Por volta dos 7 

meses pode 

começar a sentir 

medo de pessoas 

desconhecidas; 

 

Consegue 

reconhecer a 

própria imagem 

 

aos 9 meses e dá 

tchau aos 10 meses; 

• Aos 11 meses 

participa de 

brincadeiras e 

 

imita os outros; 

 

• Entende e cumpre 

instruções simples 

aos 

 

12 meses 

 
DESENVOLVIMENTO DA 

https://youtu.be/9B2wSUfLKpE
https://youtu.be/9B2wSUfLKpE


  
pessoas. Caso 

contrário, ele pode 

desenvolver 

determinados 

comportamentos 

ocasionados por 

esta falta de 

contato, tais como: 

afetar a 

percepção do seu 

esquema corporal 

ou uma construção 

frágil 

da imagem do 

corpo, possuir um 

comportamento 

sexual 

confuso, ser 

bastante ansioso, e 

também não se 

interar com o 

corpo do outro – 

como, por exemplo, 

evitar abraços. Em 

suma, 

a privação de uma 

quantidade 

significativa de 

“toques 

amorosos e 

cuidadores” 

favorece que a 

criança apresente 

algumas 

características, 

tanto em seus 

relacionamentos 

com os 

outros, como 

também na sua 

organização 

derrube. Esse 

momento será 

divertido e 

lúdico para a 

criança, que irá 

recomeçar, por 

conta própria, a 

refazer a 

torre. 

 

Hora da História: 

 

https://youtu.be/iq_

EhykWqWY 

 

 

no dedo do pé até 

ao cabelo, assim 

como nomear 

objetos. 

Não, ele não vai 

ficar cansado 

dessas 

brincadeiras. 

Continue fazendo 

as mesmas 

brincadeiras com 

ele. Com a 

repetição ele vai 

interiorizando a 

informação. 

 

Hora da História: 

 

https://youtu.be/Z

n1-l_CjACM 

 

FALA 

 

• Entre 7 e 12 

meses, o bebê já é 

capaz de 

 

fazer as seguintes 

coisas:  

• Imita os sons da 

fala aos 7 meses; 

 

Fala "papa e 

"mama", sem 

especificações 

 

aos 8 meses; 

 

Faz combinação de 

sílabas para 

produzir 

 

sons aos 9 meses; 

 

• Entende o 

significado do 

"NÃO" aos 10 

 

meses; 

 

• Aos 11 meses é 

capaz de dizer 

"papa" e 

 

"mama" fazendo a 

referência correta; 

• Com 12 meses diz 

algumas palavras e 

faz sons parecidos 

com as palavras. 

https://youtu.be/iq_EhykWqWY
https://youtu.be/iq_EhykWqWY
https://youtu.be/Zn1-l_CjACM
https://youtu.be/Zn1-l_CjACM


  
psíquica. 

 

 
 

 
 

 


