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Berçário 1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
                                                                    

Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=bIcpZxa9YKQ 

O peixinho no fundo do mar. 

 
Atividade:  Vamos brincar de nadar, como os peixinhos e a sereia?. 
 
Recursos: Celular, computador, tablet, tecidos da cor azul (lençol, toalha de 
mesa, Tnt) e fronha. 
 
Estratégia: Após assistirem ao vídeo” O peixinho no fundo do mar", 
o responsável organizará um espaço para simular um lago, pode ser a cama, em 
cima de um tapete, etc. Então, no lugar escolhido o adulto coloca o tecido aberto, 
mostre para criança e fale que ali é um lago de brincadeirinha e que elas vão 
brincar de nadar. Primeiramente adulto deita de bruços sobre o tecido e faz 
movimentos de bater os braços e as pernas como estivesse nadando, depois 
deite ou peça para criança deitar na mesma posição e estimule-a, imitar seus 
movimentos de “nadar”. Se o responsável tiver interesse em colocar uma fronha 
de travesseiro nas perninhas das meninas para simbolizar a calda da sereia, fica 
muito legal. Os bebês muito pequenos que ainda não conseguem fazer os 
movimentos, podem participar da atividade com o adulto estimulando os 
movimentos de suas perninhas. 
Registre esse momento e compartilhe conosco através de vídeos ou fotos. 
Curiosidade sobre esta atividade: 
A partir dos movimentos que simulam os peixinhos as crianças aperfeiçoam a 
coordenação motora, tomam consciência do próprio corpo, desenvolvendo suas 
potencialidades, seus limites. 
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Atividade: Achando o Curupira com olhos vendados. 

 

Recurso: Um pedaço de pano ou tecido, fralda. 

 

Estratégia: 

O adulto utilizará uma venda, no caso um pedaço de pano, tecido ou fralda, para 

vendar os olhos da criança durante a brincadeira. 

Explique para a criança que ela irá ficar de olhos fechados e coloque uma venda 

no olhos com um pedaço de tecido ou fralda, explique que ela terá que achar o 

Curupira, você será o Curupira, deixe que ela te procure. Você irá dizer: Estou 

aqui!  Até que ela te encontre pelo som da sua voz, assim que ela te achar, você 

ficará no lugar dela e neste momento diga a ela que ela será o Curupira e você 

terá que achá-la, perguntando a ela  onde está o Curupira? para que ela 

responda, estou aqui. 

Atenção ao espaço da casa para que durante a brincadeira para que a criança  

não corra o risco de tropeçar e se machucar. Divirtam-se trocando os Papéis. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é desenvolver a percepção com os olhos vendados, os movimentos 

corporais através da brincadeira de pega pega imitando o Curupira. 

 

 


