
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O papel oferece muitas possibilidades de 
entretenimento as crianças de qualquer idade, 
ajudando a descobrir novas texturas, 
favorecendo a coordenação motora, a 
percepção visual e desenvolve sua imaginação. 
Ele é muito usado nas bandeiras e decoração 
da festa junina.  
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      Atividade: 
Rasgando papel! 

 
O bebê pode passar um bom tempo rasgando papel. Coloque 
perto dele vários papeis que tiverem em casa, que possam ser 
rasgados como papeis de presente, revistas, gibis etc., e deixem 
que ele os examine, se ele não fizer nada, sente ao seu lado e 
rasgue uns papeis, certamente ele quererá o imitar, então, se for 
necessário, o ajude para que ele aprenda a fazer. Ao rasgar o 
papel a imaginação do bebê cria formas bastante diversificadas, 
estimulando sua habilidade para manipular objetos, materiais e 

desenvolvendo sua sensibilidade tátil. 

Para ilustrar a ideia da atividade segue o link: “Bebê se diverte 
rasgando papel” 

Link: https://youtu.be/rAFnzEAGhuE  

Recurso: papeis coloridos 
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BERÇÁRIO IB                 

  22 de junho- Terça-feira 
Vamos Conhecer: Além de valorizar a cultura 

popular, se apropriarão pelo prazer da 

participação coletiva 

do lar, ressaltando a 

importância de uma 

alimentação 

saudável, visto que 

as comidas típicas da 

Festa junina 

oferecem esse 

recurso. 



 

ATIVIDADE: O adulto escolherá uma 

receita que seja fácil de fazer e com os 

alimentos que estiver disponível em 

casa, podendo ser arroz doce ou bolo 

conforme sua preferência, nomeando a 

receita feita, estimulando seu (sua) filho 

(a), a degustar novos sabores e 

desenvolver percepção visual. Nos relate 

como foi essa experiência. 

 

RECURSOS:  Alimentos disponíveis em 

casa. 
  


