
 

 

BERÇÁRIO IA 

              QUARTA-FEIRA 

               CICLO JUNINO 
As brincadeiras são essenciais e devem 
estar presentes intensamente na rotina da 
criança. Através da brincadeira vamos 
aumentar o sentido de equilíbrio do bebê, 
estimulá-lo a tomar consciência do próprio 
corpo. Como os balões da festa junina 
iremos brincar de voar, mas vamos imitar 
um avião.  
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Atividade:  

O avião!  

Segure o bebê de 
barriga para baixo 
com os seus braços, 
levante-o devagar 
sem fazer 
movimentos bruscos, 
até posicioná-lo por 

cima de sua cabeça, então ande por todo 
espaço disponível na sua casa. Enquanto durar 
a brincadeira imite o barulho do motor do avião 
e anuncie com alegria tudo aquilo que o bebê 
está observando, fazendo com que ele comece 
a localizar e a identificar os objetos do ambiente 
ao seu redor e melhore sua percepção visual. 
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BERÇÁRIO I B 

23 de junho – Quarta-feira 
 Vamos explorar: A Cesta do tesouro é 

capaz de aguçar a curiosidade das crianças 

pequenas por meio da 

possibilidade de 

manipular materiais 

pré-selecionados pelos 

responsáveis (nesses 

tempos de pandemia); 

proporcionando prazer. 

Essa exploração será 

divertida, seguida de novas descobertas. 



 

ATIVIDADE: Convidamos a família para 

participar dessa atividade; o adulto separará 

previamente os objetos de sua escolha, mas cuidado 

com o tamanho dos objetos, a criança naturalmente 

pode levar a boca. Os 

tesouros podem ser coisas 

de casa, com texturas e 

cores diferentes, que façam 

ou não sons para a criança 

explorar e coloque numa 

caixa ou cesto, 

despertando a curiosidade 

para descobrir e dar 

sentido a novas 

brincadeiras com materiais 

escolhidos que estiverem disponíveis em casa, a fim 

de desenvolver a coordenação motora, a criatividade e 

as sensações táteis dos pequenos. 

Link: https://youtu.be/pX-Iv51ebbg (Vídeo de 

sugestão para os responsáveis de como 

montar o cesto de tesouros). 

RECURSOS: Objetos disponíveis em casa. 

Aparelhos de mídia (celular, Notebook ou 

tablet).  

https://youtu.be/pX-Iv51ebbg

