
 

    
 
 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/05/2021 SEMANA: 12 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila, Rosimary. TURMA: 
Berçário 1- A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
                          

 

Atividade: Brincando com Lençol  

 

Recurso: celular, lençol, cobertor, caixa de papelão, bebê conforto. 

 

Estratégia:  

O responsável arrasta os móveis da casa deixando um livre espaço para a 

brincadeira.  Com um lençol esticado no chão coloque a criança sobre ele na 

posição de engatinhar, permanecendo em quatro apoios ou na posição mais 

confortável para ela. Arraste-a pela casa cuidadosamente, garantido sua 

segurança e dizendo por onde estão passando de maneira divertida e o que este 

cômodo representa. Exemplo: “Estamos passando pela cozinha onde eu preparo 

sua comida! Bibi com licença que o nosso carro está passando”; “Agora vamos 

entrar no quarto onde dormimos” nesse momento faça o barulho de ronco, solte 

a imaginação e envolvam-se na brincadeira. Os bebês que ainda não ficam na 

posição de engatinhar podem coloca-los no bebê conforto e amarrar o lençol 

nele, fazendo o mesmo passeio diferente pela casa.  

 

Observação:  

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 

relatem como foi essa experiência. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Essa atividade com lençol é uma brincadeira divertida que proporciona a noção 

corporal, desenvolve a coordenação motora e estimula equilíbrio na criança. 

Além de explorar pela visão um modo diferente de perceber os ambientes na 

qual ela vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 
 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 24/05/2021 SEMANA: 12 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana, Simone TURMA: 
Berçário 1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

 
Atividade:  Brincando de Cabana. 

 

Recurso: Itens aconchegantes como, por exemplo: almofadas, travesseiros, 

pelúcias, objetos e brinquedos de uso diário, lençóis, tecidos, cobertores, tapetes 

e panos. 

 
Estratégia: 

Vamos brincar de cabana? Na sala, no quintal, no quarto ou onde for melhor 

montar uma cabaninha. 

Para brincar, utilize a mesa como base, cobrindo com o lençol. Coloque o tapete, 

as almofadas e os brinquedos em baixo. Pronto, agora é só entrar na cabana e 

se divertir! 

Dentro da cabana a criança pode fazer diversas brincadeiras, criar, imaginar, 

inventar e ainda experimentar coisas que normalmente não fazem no dia a dia. 

Uma dica: a atividade pode ser ainda mais rica, com a inclusão de contação de 

histórias, estimulando a imaginação! 

 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

O objetivo é desenvolver a criatividade e imaginação, estimulando através do 
lúdico o senso de equipe e a improvisação.  
 

 

 


