
  
 

Roteiro de Estudos Berçário 

 

 SEMANA: 16 ( 24/08/20 – 28/08/20) 

 Berçário

� 

Dia  

24 

 

Dia  

25 

Dia  

26 

Dia 

    27 

Dia  

28 

 Hora da Música; 

 

https://youtu.be/2

sPkZ1oTc5o 

 

MEIAS OU LUVAS 

COLORIDAS 

 

Coloque em cada 

mão uma cor 

diferente e o 

mesmo com os 

pés, a atenção será 

maior. Brinque 

com seu bebê, 

estimulando ele a 

tirar as meias ou 

luvas coloridas 

também. 

https://youtu.be/9

QsC_xJdD_M 

 

BANHEIRA DE 

TEXTURAS 

  

Desenvolvimento 

da habilidade tátil 

 

MATERIAIS: 

 

• Banheira 

 

• Materiais com 

texturas diversas 

(esponjas, 

espumas, toalhas) 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

Comece essa 

atividade fazendo 

carinho no bebê 

com esponjas. 

toalhas macias e 

espumas. Agora. 

coloque o bebé na 

banheira. Encha a 

banheira com 

objetos macios e 

que não ofereçam 

riscos e deixe que o 

bebê brinque a 

vontade. Observe 

as reações do bebé. 

Vá nomeando as 

CHOCALHO 

 

Desenvolve a 

habilidade de 

prestar atenção aos 

sons 

 

MATERIAIS: 

 

• Pequenos sinos • 

2 pedaços de 

barbante 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

Amarre 

delicadamente um 

pedaço de barbante 

com sinos no 

pulsos do bebê, e 

deixe que ele se 

movimente fazendo 

barulho. 

 

Estimule para que 

ele balance os 

braços e relacione 

o movimentar dos 

membros ao som 

dos sininhas 

 

Cante algumas 

cantigas e o 

incentive a 

continuar os 

Hora da Música; 

 

https://youtu.be/a

ueeKOOoOcY 

 

 

CAIXA DE AREIA 

 

CAIXA DE AREIA 

Desenvolvimento 

das habilidades 

táteis 

 

MATERIAIS: 

 

• Caixa de papelão 

• Areia 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

Comece esta 

atividade 

colocando areia 

numa caixa de 

papelão. 

 

Em seguida convide 

o bebê para brincar 

com a areia, 

alisando. 

 

pressionando e 

Conhecendo um 

pouco sobre nosso 

Folclore 

 

Abaixo segue 

sugestões, procure 

passar de forma 

bem simples para 

que seu bebê 

entenda, ser 

necessário for faça 

dramatizações, 

tenho certeza que 

vão curtir bastante. 

 

https://drive.google

.com/file/d/1co2mn

eXJeJ0lJ4z6cx6JQ0g

Yz6uaGS_Z/view?us

p=drivesdk 

 

Hora da História; 

 

https://youtu.be/gY

ZOkO5-3eQ 

 

Vamos dançar 

Agora; 

 

https://youtu.be/x_

_DLXgqm90 

 

https://youtu.be/2sPkZ1oTc5o
https://youtu.be/2sPkZ1oTc5o
https://youtu.be/9QsC_xJdD_M
https://youtu.be/9QsC_xJdD_M
https://youtu.be/aueeKOOoOcY
https://youtu.be/aueeKOOoOcY
https://drive.google.com/file/d/1co2mneXJeJ0lJ4z6cx6JQ0gYz6uaGS_Z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1co2mneXJeJ0lJ4z6cx6JQ0gYz6uaGS_Z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1co2mneXJeJ0lJ4z6cx6JQ0gYz6uaGS_Z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1co2mneXJeJ0lJ4z6cx6JQ0gYz6uaGS_Z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1co2mneXJeJ0lJ4z6cx6JQ0gYz6uaGS_Z/view?usp=drivesdk
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https://youtu.be/gYZOkO5-3eQ
https://youtu.be/x__DLXgqm90
https://youtu.be/x__DLXgqm90


  
texturas enquanto 

o bebê interage 

com os brinquedos 

e objetos 

disponíveis, isso 

facilitará seu 

desenvolvimento 

de significado do 

sentido tátil. 

 

movimentos que 

produzem o som 

dos objetos atados 

aos seus pulsos. 

colocando 

 

tampinhas nela 

 

Dé o exemplo e 

mostre as inúmeras 

possibilidades. 

 

Observe seus 

movimentos e 

como diferentes 

texturas. 

 

ele rege ao contato 

com 

 

 
 

 
 

 


