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EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL COMPLEMENTAR - BERÇÁRIO
Queridas crianças e estimadas famílias
O momento em que estamos vivendo é de cautela e muito
cuidado

para

com

as

pessoas

que

amamos.

Seguimos

esperançosos que logo isso tudo vai passar, porém é necessário
dar continuidade ao trabalho iniciado com as nossas crianças.
É sabido que elas aprendem muito com as experiências que
vivenciam no contexto onde estão inseridos, seja no ambiente
escolar com outras crianças, professores e toda a equipe escolar,
seja no ambiente familiar com os irmãos, pais e outros adultos de
referência. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil as práticas pedagógicas que compõem a
proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira.
Diante de tudo isso, em tempos de isolamento social, convidamos
vocês, através das interações e brincadeiras, a vivenciar diversas
experiências juntos, a fim de estreitar os laços afetivos entre os
membros da família e possibilitar às crianças aprendizagens
significativas e prazerosas.
Equipe pedagógica

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

PROPOSTAS DE INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS PARA OS BERÇÁRIOS I E II
1- Cadê? Achou!
Objetivo: Perceber que um objeto ou uma pessoa existe mesmo que esteja fora de seu campo de visão.
Como fazer: Esconder o rosto ou um objeto com uma fralda ou outro tecido fazendo-os aparecer em
seguida, dizendo “Cadê? Achou!”. Para o bebê que já engatinha ou anda, esconder-se atrás da cortina, sofá
ou outro móvel chamando-o carinhosamente pelo nome para que ele tenha referência auditiva para
encontrar o adulto.

2- Músicas e nomes
Objetivo: Ajudar o bebê a reconhecer o próprio nome.
Como fazer: Cante músicas em que seja possível incluir o nome do bebê, como “Ciranda, Cirandinha”, “Fui
no Itororó” e “Se Eu Fosse um Peixinho”, “A canoa virou”. Sentado de frente para a criança vá cantando e
batendo palmas. Repita a brincadeira enquanto houver interesse dos pequenos.
3- Potes, tampas e colheres de pau.
Objetivo: explorar formas, tamanhos, sons.
Como fazer: Espalhar pelo tapete vários potes de plástico, tampas, colheres de pau e de plástico deixando
que os bebês explorem livremente os sons, tamanhos e formas, sempre sobre a supervisão de um adulto.
4- Espelho mágico.
Objetivo: construir a identidade, reconhecer-se, entender os limites do próprio corpo.
Como fazer: sentar com o bebê diante do espelho e explorar os movimentos corporais e expressões faciais
como abrir e fechar a boca, piscar, dar tchau, etc.
5- Relaxando com muito amor
Objetivo: estreitar a relação afetiva entre pais e filhos, relaxar, desenvolver gradativamente a consciência
corporal do bebê.
Como fazer: criar um ambiente aconchegante, colocar uma música suave, olhar nos olhos do bebê,
conversar com ele enquanto faz massagens suaves nos pezinhos, mãozinhas, pernas, braços, em todo o
corpinho.
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6- Serra, serra, serrador.
Objetivo: estreitar a relação afetiva entre mãe e filho, desenvolver a oralidade.
Como fazer: Sentado, você colocará o bebê sentado em seu colo de frente para você. Segura as mãos do
bebê e comece um movimento de vai e vem com o bebê ao ritmo da cantiga "Serra, serra, serrador". Não
realizar movimentos bruscos.
“Serra, serra, serrador,
Serra o papo do vovô...
Quantas tábuas já serrou?
1, 2, 3.”
7- Objeto escondido
Objetivo: Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo
descobertas.
Como fazer: selecionar uma caixa de papelão (pode ser caixa de sapato), prender algumas fitas, pedaços de
papel ou tecido em uma das bordas. Colocar alguns brinquedos para o bebê procurar colocando as mãos
entre as fitas.
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