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  EDUCAÇÃO INFANTIL 
MATERIAL COMPLEMENTAR –  BERÇÁRIOS 

 

4º BLOCO 

Olá estimadas famílias, esperamos que 

continuem bem e aproveitando bastante 

as propostas de vivências com as crianças. 

Trazemos mais um bloco de atividades 

com o firme propósito de manter o 

vínculo das crianças com a escola e 

proporcionar momentos de interação 

entre pais e filhos. 

Bem-vindos ao 4º bloco de propostas, ele 

está recheado de muita aprendizagem e 

diversão. 
 

Equipe pedagógica 
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PROPOSTAS SUGERIDAS PARA A SEMANA:  

 

 

1- Tudo vira brinquedo 

Materiais necessários: garrafas pet, caixas de 

papelão, fralda, colher de pau. 

Como fazer: ofereça ao bebê garrafas pet para 

ele explorar, rolar, cobrir com a fralda, colocar 

dentro de caixas ou potes. Após o bebê 

explorar bastante, ofereça uma colher de pau 

para que ele explore os sons batendo nas 

garrafas e nas caixas. Permita que o bebê 

explore livremente, certamente ele irá inventar 

muitas maneiras de se divertir e descobrir novidades com esses materiais. Um adulto 

deve sempre acompanhar a brincadeira observando e incentivando as descobertas do 

bebê.  

 

 

2- Estímulos orais e vínculos afetivos 

Aproveite os momentos do banho, da troca e 

também outros momentos em que o bebê estiver 

acordado para conversar com ele olhando em 

seus olhos, fazendo carinho. Você pode aproveitar 

o momento para segurar em suas mãozinhas e 

cantar para ele. 
 

 Sugestão de parlenda: 

Janela, janelinha 
Janela, janelinha 
Porta, campainha 

Plim! 

 

Com o bebê de frente para você, enquanto canta vá tocando a área dos olhinhos 

(janela, janelinha), boca (porta) e nariz (campainha). Quando chegar ao nariz faça o 

som da campainha. 
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3- Música e movimento 

Essa é para os que já engatinham ou sentam com autonomia. 

Sentados no chão, um de frente para o outro de mãos dadas, cante as músicas 

fazendo os movimentos com o corpo para frente e para trás. 

 

                         Pirulito que bate, bate 

Pirulito que bate, bate                           

          Pirulito que já bateu 

                                     Quem gosta de mim é ela 

                               Quem gosta dela sou eu. 

 

 

                                           Marinheiro só 

                                Ô, marinheiro, marinheiro 

                                            Marinheiro só 

                                Ô, quem te ensinou a nadar 

                                            Marinheiro só 

Ou foi o tombo do navio 

Marinheiro só 

                                  Ou foi o balanço do mar 

                                            Marinheiro só. 
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Foto: Bernadete Magalhães 

 

4- Puxa, puxa 

Essa proposta vai estimular a curiosidade, a 

coordenação motora dos bebês. Os estímulos visuais 

serão muitos devido às cores do material. 

Materiais necessários: batedor de ovos ou batedor de 

batedeira, fitas, tecidos, pedaços de papel ou barbantes 

coloridos de mais ou menos 20 cm. 

Como fazer: amarre as fitas, tecidos ou barbantes 

coloridos no batedor de ovos e colocar tudo dentro dele. 

Entregue nas mãos do bebê para que ele explore 

livremente o material e vá puxando as tirinhas coloridas. 

Assim como todas as outras, a brincadeira deve ser 

supervisionada por um adulto. 
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5- Banho divertido 

Até durante o banho os bebês podem explorar e descobrir coisas novas. 

Ofereça ao bebê durante o banho de bacia ou banheira alguns potinhos, 

canecas para encher de água e esvaziar e 

objetos que possam ser colocados dentro 

delas. Cuidado para que o bebê não beba a 

água e nem coloque os objetos na boca.  

Atenção: o adulto deve estar com o bebê 

durante todo o tempo para evitar acidentes.  

 

 

 

Até a próxima semana. 
Referências: 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. 

Brasília, DF, 2017. 
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