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Data:25/03/2021 

Turma: 
Berçário IA e 
Berçário IB 

Campos de Experiência:  O Eu, o Outro e o Nós. 

 

TEMÁTICA: PROJETO ÁGUA 
 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos brincar com água e brinquedos? 

Em um espaço apropriado (quintal ou até mesmo o banheiro) o responsável deverá organizar os 

objetos que serão utilizados para a realização da atividade e, em seguida apresentar para a 

criança os objetos (uma bacia/balde com água, bolinhas, boneca, chocalho ou qualquer outro 

brinquedo que possa ser colocado na água). Nesse momento da brincadeira o adulto deverá 

auxiliar na manipulação dos brinquedos e estimulando a criança enquanto estiver tocando na 

água.  

OBS: Para as crianças de 4 e 6 meses a o responsável poderá adaptar a atividade com água e 

brinquedos no banho na banheira, converse com a criança durante o banho, brinque, cante e 

divirtam-se.  

 

Segue o link do vídeo para auxiliar melhor na explicação da brincadeira: 

https://www.youtube.com/watch?v=l-f4gjcXF3I 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-f4gjcXF3I
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TEMÁTICA: ESTIMULAÇÃO E BRINCADEIRAS  

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje é dia de brincarmos com o jogo das sombras. Para realizarem essa atividade o adulto 

responsável seguirá as seguintes instruções: 

Passo 1: Separe alguns objetos que você tem em casa para fazer o contorno dos mesmos: 

peças de encaixe, copo de plástico, controle remoto, tampa de plástico utilize várias formatos e 

tamanho, potes de diferentes formatos e tamanhos, colher e etc....  

Passo 2: Faça o contorno dos objetos no papel que tiver em casa (sulfite, folha de caderno, 

cartolina, etc) e deixe os objetos sobre a mesa, as crianças terão que colocar os objetos em cima 

do desenho correspondente. 

 

Segue o link do vídeo para auxiliar melhor na explicação da brincadeira: 

https://www.youtube.com/watch?v=V7xiCnGzkQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=V7xiCnGzkQ8

