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SEMANA CRIANDO E BRINCANDO 

O desenvolvimento infantil depende de diversos fatores. Um deles – talvez o principal na primeira 

infância – é o brincar. Sendo assim, as atividades infantis são essenciais nesse processo de 

crescimento. 

Aqui precisamos aplicar uma frase já conhecida e verdadeira “criança aprende brincando”. Ela 

assimila conhecimentos que observa no mundo reproduzindo-os. Também exercita a imaginação, 

a linguagem e aprende a se socializar. 

Nesse período em que as crianças passam ainda mais tempo em casa é preciso inovar nas 

brincadeiras. Por isso, as professoras do Berçário II A criaram atividades com materiais 

reciclados, em que criança e família podem se divertir e aprender sem gastar nada, ao contrário, 

vão contribuir com o meio ambiente. 

Olha a Aranha... 

 Uma aranha... 

Que sapateia... 

Faz seu batuque... 

Na sua teia... 

Batendo as pernas para lá e para cá. 

Eu nunca vi uma aranha sapatear. 

Me dá licença que agora eu vou mostrar.  

 

Nesta atividade musical, vamos precisar de: 

 1 lata de leite ou achocolatado ou outra que a família tiver. 

 7 tampas de garrafa PET 

 1 luva (a cor e modelo fica a critério da família). 

 Papel colorido ou branco (o que tiver em casa para encapar a lata), faremos um tambor. 

 Cola quente. 



 
Como fazer: 

Encape a lata com o papel de sua preferência, e está prontinho o tambor. 

Para fazer a Dona Aranha, será preciso a ajuda de um adulto. Coloque a luva na mão, pingue 

uma pequena quantidade de cola quente na tampa e cole uma tampinha em cada dedo, formando 

assim as pernas da aranha. Com as outras duas tampas serão os olhos, cole as duas em pé nas 

costas da luva e com uma caneta pinte os olhos dentro. Está pronto nosso brinquedo musical, 

crie sua música.  

Deixe que a criança crie e explore o tamborzinho da maneira dela, deixe a criança ouvir o barulho 
das batidas das tampinhas na lata. Vamos bater rápido..., devagar..., onde mora a aranha..., 
quantas pernas ela tem? Vamos contar? 

https://youtu.be/jWddMepzBX0 

 

Registre esse momento e envie no grupo para as professoras! 
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Atividades 

História: Linha do tempo 

Estratégia:  

Após assistir ao vídeo sobre a linha do tempo junto com a criança, conversar, mostrar foto da gravidez 
(se possível), falar sobre como se sentia quando a criança estava no ventre, como foi seu nascimento. 
Poderá montar essa linha do tempo numa folha de sulfite, colocar uma foto grávida, colocar uma foto de BB 
recém-nascido, escrever o dia, a hora e o peso da criança. Poderão mandar a foto dessa atividade para o 
portfólio da criança. Também poderão fazer um desenho da mamãe grávida, deixar a criança se expressar 
através da garatuja. 

Observação: se não tiver fotos da gravidez não tem problema, o importante é contar para criança 
como foi esse momento de suas vidas. 

Boa atividade   

 

Vídeo: https://youtu.be/Ux5BRFh_pRc 

 

 


