
  
 

Roteiro de Estudos Berçário 

 

 SEMANA: 10 ( 13/07/20 – 17/07/20) 

 Berçário� 

Dia  

13 

 

Dia  

14 

Dia  

15 

Dia 

    16 

Dia  

17 

 ATIVIDADE 

 

JANELINHA, 

JANELINHA 

JANELINHA, 

JANELINHA,  

PORTA 

CAMPAINHA!  

DIN... DON... 

Com o bebê no 

colo ou deitado, o 

adulto  

canta e faz os 

movimentos. 

Para quem não 

conhece os gestos,  

sugerimos assistir 

o vídeo:  

Dica: quando 

chegar ao "na 

campainha",  

faça o som da 

campainha várias 

vezes. 

https://youtu.be/x

RV2MCeN_aQ 

 

 

ATIVIDADE 

 

BRINCAR COM 

OBJETOS DE CASA 

 

No dia a dia com os 

bebês, ter 

brincadeiras com  

objetos da casa são 

perfeitos para 

aproveitarmos “o  

que tem na mão”, 

por assim dizer. 

Vamos precisar de  

um batedor de 

ovos, fitas e tecido. 

Basta colocar as  

fitas coloridas 

dentro do batedor. 

É muito legal  

observar o 

movimento dos 

bebes diante de 

uma  

proposta de 

brincar. Além de 

uma boa 

brincadeira,  

você mamãe/ papai 

estará contribuindo 

com a  

coordenação 

motora fina do seu 

ATIVIDADE 
 

BOLHAS DE 

SABÃO 

 

Escolha um local 

com piso não  

escorregadio para 

brincar. O adulto 

sempre  

terá que ficar perto 

da criança. 

 

INGREDIENTES 

– 250ml de Água 

– 100ml Detergente 

– 2 colheres (chá) 

de Açúcar 

Misture o açúcar e 

a água com uma 

colher, após 

Junte o detergente 

e misture. 

Prontinho, agora o 

sabão está pronto 

para se 

transformar em 

lindas bolas 

coloridas! Fica 

melhor 

fazer a mistura no 

dia anterior. 

As crianças adoram 

brincar com 

bolhas de sabão, 

que tal se divertir 

ATIVIDADE 

 

Os bebês 

geralmente adoram 

brincar na  

água, e essa 

brincadeira só fará 

do  

momento ainda 

mais divertido. 

Use recipientes 

(garrafinhas) 

plásticos  

limpos para esta 

atividade. 

Encha a garrafinha 

e ao invés de usar  

tampinha use a 

mão para fechar. 

Vire a  

garrafa ao contrário 

e mostre ao seu 

bebê  

como a água 

espirra. Se preferir 

(e para  

ficar ainda mais 

legal), faça furinhos 

perto  

do gargalo da 

garrafa pet, 

coloque água,  

feche com a tampa 

ATIVIDADE 

 

Ofereça ao bebê 

objetos que já  

tem em casa para 

brincar (caixas  

de vários tamanhos, 

latas  

vazias, tampas de 

panelas,  

colher de pau entre 

outros).  

Coloque os 

materiais em um  

tapete, sente junto 

com ele e  

solte a imaginação. 

Explore os  

sons, empilhe ou 

apenas  

observe o pequeno 

explorar todo  

o material. 

Sugestões de idéias; 

 

https://youtu.be/e9

1HRBOqhTs 

 

Conte uma história; 

https://drive.google

.com/file/d/1H3-

OGzZdPpcYzq8atSO

z70cvik5vjTRv/view

https://youtu.be/xRV2MCeN_aQ
https://youtu.be/xRV2MCeN_aQ
https://youtu.be/e91HRBOqhTs
https://youtu.be/e91HRBOqhTs
https://drive.google.com/file/d/1H3-OGzZdPpcYzq8atSOz70cvik5vjTRv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1H3-OGzZdPpcYzq8atSOz70cvik5vjTRv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1H3-OGzZdPpcYzq8atSOz70cvik5vjTRv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1H3-OGzZdPpcYzq8atSOz70cvik5vjTRv/view?usp=drivesdk


  
bebê para que ele  

desempenhe outras 

funções com o 

tempo. Tais  

como: segurar a 

colher para comer, 

escrever e  

desenhar, teclar ou 

praticar esportes... 

Observação: Caso 

não tenha batedor 

de ovos, pode 

substituir por 

batedor da 

batedeira ou até 

mesmo 

amarrar as fitas tipo 

pompom. Além 

disso, no lugar das 

fitas de cetim, 

pode-se utilizar 

barbantes, meias 

do bebê, 

tiras de tecidos etc. 

Conte uma história; 

 

https://drive.google

.com/file/d/163bcp

dQkVtA0X4c_W9-

npu5oUQTWLIwG/v

iew?usp=drivesdk 

 

com essa 

brincadeira. 

Para brincar vocês 

podem utilizar os 

mais 

variados objetos 

para fazer suas 

bolhas 

(garrafa pet, 

peneiras, talheres 

vazados entre 

outros). 

 

https://youtu.be/9_

mmOig_5CI 

 

 

e deixe a água  

escorrer pelos 

vários furos. 

Encoraje seu bebê a 

fazer o mesmo. 

 

https://youtu.be/D

Lzic556Ej8 

 

 

 

?usp=drivesdk 

 

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/163bcpdQkVtA0X4c_W9-npu5oUQTWLIwG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/163bcpdQkVtA0X4c_W9-npu5oUQTWLIwG/view?usp=drivesdk
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