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Data: 22/07/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS ANTIGAS 
 

 
Estratégia de aprendizagem: 

Antes de iniciar a brincadeira do telefone sem fio, o responsável deverá separar os seguintes 

materiais para confeccionar o brinquedo: barbante ou algo semelhante, copos descartáveis, potes 

de iogurte ou que tiver disponível em casa. Em seguida faça um pequeno furo no fundo dos dois 

objetos, passe o barbante e faça alguns nós, deixando um pedaço grande do barbante entre um 

copo e outro. Em seguida organize um espaço aconchegante e convide a criança para brincarem 

de telefone sem fio. Quando iniciar a brincadeira cada um fica com o objeto na mão e o adulto vai 

dando os comandos (colocar objeto perto da boca e do ouvido), e converse com a criança como 

vocês estivesse em uma ligação telefônica.  

Mesmo que a criança esteja na fase de balbucios é importante incentivar a oralidade, converse com 

o bebê, incentive a colocar o ‘telefone” em seu ouvido para escutar o que você fala e faça o mesmo 

incentivando ela a falar e você escutar. 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.   
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Berçário IC e 
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Campo de Experiência: O Eu, o outro, e o nós   

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

       

Estratégia de aprendizagem:  

Em nossa atividade de hoje, vocês precisarão de fitas adesivas e bolinhas coloridas. Escolha uma 

parede ou um corredor e cole a fita adesiva de forma que você possa grudar as bolinhas na fita. 

Depois peça para a criança puxar as bolinhas e grudar novamente incentive a criança a falar as 

cores das bolinhas para estimular a oralidade. 

Caso não tenham bolinhas plásticas, vocês podem utilizar bolas de meias. 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.   

 


