ATIVIDADES PARA BERÇARIO
AULAS DE ROTINA E ESTIMULAÇÃO PROFESSORA ROSEMAR

Segunda-feira, 04/05/2020

Nesta atividade os pais deverão fazer um varal com objetos sonoros, incentivando os bebês a
tocarem os “instrumentos” e se envolverem na proposta desta atividade que além de benéfica será
extremamente divertida.
Amarre uma fita (barbante) com vários objetos pendurados nela como o exemplo da imagem
abaixo para que a criança brinque.

CANTE COM SEU FILHO(A).

MOTORISTA

Motorista Motorista, motorista
Olha a pista, olha a pista
Nela tem buracos, nela tem buracos
Há há há
Motorista, motorista
Olha o poste, olha o poste
Não é de borracha, não é de borracha
Vai bater, já bateu!
Cobrador, cobrador

Olha o troco, olha o troco
Está tudo errado, está tudo errado
Há há há
https://youtu.be/USyp8NSQ6Fg

Terça-feira,05/05/2020

Nesta atividade usaremos um pote de sorvete vazio e fitas (tiras de TNT, tecido), os pais
deverão fazer furos no pote e passar as fitas (20cm) dando um nó em cada ponta para que a
criança puxe de um lado para o outro como no exemplo da imagem abaixo.

Quarta-feira, 06/05/2020

Nessa atividade usaremos uma escova de cabelo para estimular a percepção tátil dos bebês,
acontecerá muitos risos e caretas feitas pelo seu bebê, alguns fecham os olhos, outros dão risadas e
é claro, a maioria vai querer pegar a escova. Os pais deverão passar a escova do bebê pela mão, pé,
barriga, pernas enfim pelo corpo todo.

Quinta-feira, 07/05/2020.

Nessa atividade os pequenos terão a oportunidade de conhecer e tocar o papel celofane,
sentindo a textura e estimulando também a coordenação motora do bebê. Os pais deverão dar ao
bebê a folha de celofane para que ele brinque, faça barulho ao apertar e perceba que poderá
olhar através do mesmo.

CANTE COM SEU FILHO(A)
LETRA:
Upa Cavalinho
Pocotó, pocotó Pocotó, pocotó
Upa, cavalinho Upa, cavalinho
Piuí, piuí Piuí, piuí
Lá vem o trenzinho Lá vem o trenzinho
Bem-te-vi, bem-te-vi Bem-te-vi, bem-te-vi
Olha o passarinho Olha o passarinho
Cururu, cururu Cururu, cururu
Pula o sapinho Pula o sapinho
Por ali, por ali Por ali, por ali
É o meu caminho É o meu caminho
Pocotó, pocotó Pocotó, pocotó
Upa, cavalinho Upa, cavalinho

https://youtu.be/Fn9adh4HWUU

Sexta-feira, 08/05/2020

Nesta atividade os pais deverão dar uma caixa de ovos para que a criança toque nela,
sentindo a textura com as mãos e descobrindo que poderá abrir e fechar a mesma.

