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BERÇÁRIO1A 
   TERÇA-FEIRA 
 

 
“BRINCANDO E APRENDENDO” 

 
 

O brincar é uma das atividades mais importantes 
para os bebês. É nesse momento que de forma 
lúdica e prazerosa ele aprende, se desenvolve 
explora tudo ao seu redor, cria , descobre o mundo 
e adquire novas habilidades socias, motoras, 
criativas e emocionais. 



 

ATIVIDADE: Vamos brincar de exploradores. Em 

um local, coloque objetos diferentes do cotidiano da 

criança como panelas, enfeites, roupas coloridas, 

texturas, etc., porém tome cuidado com algo que 

seja pesado ou machuque e deixe perto dela, ou 

em algum lugar que ela possa pegar explorar e 

descobrir novas possibilidades de uso. Será um 

momento divertido e surpreendente. 

RECURSO: Objetos diversos. 
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BERÇÁRIO IB 

28 de setembro-Terça-feira 
Vamos conviver: Hoje iremos montar um brinquedo 

com reciclados que tiver em casa. Essa atividade 

proporciona o ato de criar, reutilizando um material que 

seria descartado, porém vai virar um brinquedo muito 

especial onde a criança verá essa transformação como 

um passe de mágica. Esta participação fará com que 

as nossas crianças adquiram muitos talentos 

imprescindíveis como: criatividade, capacidade de 

trabalhar em grupo já que terá a ajuda de seus 

responsáveis ou irmãos mais velhos, bem como suas 

capacidades intelectuais que é a formação para a vida. 

 



 

ATIVIDADE: Junto com a criança, separar 

previamente alguns materiais recicláveis 

como: garrafa, caixa de leite, papelão ou pote 

de Yakult, entre outros, após esse momento, 

sugerimos algumas opções de montar 

carrinhos, chocalhos, binóculos, óculos, 

fogãozinho ou ursinho (com toalha), entre 

outros. Use sua criatividade incentivando 

cuidados com o meio ambiente por meio da 

brincadeira. 

RECURSOS:  papel grande, cola, grãos, caixa 

de leite, caixas, embalagens diversas, papéis 

coloridos e tesoura.  

 


