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Expressar a criatividade, as emoções e sentimentos são 
importantes dentro do desenvolvimento das crianças. Cantar 
é um dos meios que podemos usar e abusar dentro deste 
contexto, pois a diversão é garantida e as expressões e 
interações são significativas.  
 

 

 

 

 

BERÇÁRIO 1A 
QUINTA-FEIRA 28 

O MUNDO 
ENCANTADO DAS 

POESIAS 



 

 

 
 

 

 

 

Atividade: Vamos cantar uma poesia muito conhecida e 
apreciada por crianças e alguns adultos. “Borboletinha” é 
uma poesia divertida que permite a interação da criança e 
do adulto de forma divertida. Vocês irão cantar e fazer 
gestos quantas vezes quiserem e não se esqueçam de fazer 
aquele registro lindo de como foi mais esta experiência.  
Caso você não conheça a letra da brincadeira cantada, 
é só clicar no link de apoio no final da proposta. 

Borboletinha 

Tá na cozinha 

Fazendo chocolate 

Para a madrinha 

Poti poti 

Perna de pau 

Olho de vidro 

E nariz de pica-pau. 

Link de apoio: https://youtu.be/9fdEi_V3_hQ 

Recurso: Aparelho multimídia. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

BERÇÁRIO I B 

 28 de Outubro – Quinta-feira 
Vamos brincar: Hoje vamos proporcionar um 

momento para fazermos bolinha de sabão e observar 

as suas cores e o vento 

levando-a subindo igual 

um balão. Brincar de fazer 

bolhas de sabão estimula a 

coordenação motora e 

visual, desenvolve os 

movimentos corporais, 

ajuda na percepção e atenção, nos movimentos dos 

músculos faciais e labiais, além de proporcionar 

sensação de bem-estar e prazer. 
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ATIVIDADE: O adulto irá preparar uma 

mistura de água e detergente em um copo 

de plástico e com 

um canudo de 

caneta, peneira ou 

uma improvisação 

com uma colher que 

contém uns 

furinhos entregar 

para a criança e vamos nos alegrar 

fazendo bolinhas coloridas de sabão e ver 

elas voando pela imensidão do céu azul. 

 
  RECURSO: Copo, água, detergente, canudo 
entre outros. 

  

   

 


