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Nos últimos anos, as descobertas da ciência mudaram nosso 
entendimento sobre os bebês: eles são muito mais inteligentes do que 
se supunha e capazes de aprender e se comunicar desde muito cedo. 
Propor atividades que apresentem desafios, concentração, força e 
coordenação é essencial para promover o desenvolvimento. Assim 
como nas festas juninas temos várias brincadeiras desafiadoras, 
vamos criar obstáculos em casa.  

 
  

 
  

 



Atividade: Pulando obstáculos!  

O adulto será o obstáculo físico para que o bebê aprenda a 
vencer. Sente-se ao chão com as pernas esticadas o bebê 
estará no chão ao seu lado, deixe um brinquedo do outro 
lado e o estimule á buscá-lo, passando por cima de suas 
pernas, ou faça um túnel com as pernas para que ele passe 
por elas para alcançar o brinquedo. Se for necessário, nas 
primeiras vezes o ajude a subir e descer. É muito importante 
parabenizar o bebê pelos seus esforços e demostrar grande 
alegria quando ele alcançar o brinquedo.  
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA E PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO. 
 

    BERÇÁRIO IB 

21 de junho – Segunda-feira 

Vamos Conhecer: Essa semana vamos 

começar com o tema: Resgate de brincadeiras e 

ciclo Junino. Por meio do vídeo da parlenda 

iremos apresentar brincadeiras populares, para 

desenvolver ou ampliar a 

linguagem oral, além de 

promover o contato afetivo 

entre a criança e sua família. 

 



 

ATIVIDADE: Em um ambiente 

aconchegante, o adulto irá apresentar o 

vídeo: Cadê o toucinho que estava aqui, 

em seguida nomear junto com a criança 

os animais que aparecem no vídeo, 

estimulando a linguagem oral, percepção 

visual e a importância da família nesse 

momento prazeroso de ouvir a história. 

 

SEGUE O LINK:  https://youtu.be/IiGnv_sC0gQ 
 

RECURSOS:  Aparelhos de mídia (celular, 

Notebook ou tablet). 
 

     

https://youtu.be/IiGnv_sC0gQ

