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TURMA DO BERÇÁRIO I - (MATUTINO/VESPERTINO) 

FIQUEM EM CASA... DIVIRTA-SE EM FAMÍLIA, APROVEITEM SEU TEMPO JUNTOS E 
BRINQUEM!  CORONAVÍRUS NÃO É FERIAS! 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
 

♥No momento 
da troca ou 
banho, falar 

com a criança, 
dizendo o nome 
das partes do 

seu corpo. 
 

♥Massagear a 
barriga, as 
costas, as 

pernas, os pés 
da criança, 

sempre 
conversando 

com ela. 
 
 

 
♥Com uma 

caixa de papel 
(sapato ou outro 
tipo), passar o 

elástico, 
barbante ou o 

que tiver, várias 
vezes, cruzando 
na caixa. Colocar 
vários objetos 

dentro da caixa. 
A criança irá 

tentar tirá-los 
de dentro. 

 
Repetir o quanto a 

criança quiser. 
 

 
♥Amassar 

papel fazendo 
bolas pequenas. 

Pegar duas 
caixas de 
sapatos, 

colocando as 
bolinhas dentro 

de uma. A 
criança deverá 

colocar as 
bolinhas dentro 
da caixa vazia.  

 
Repetir o quanto a 

criança quiser. 

 
♥Brincar de 

esconde, 
esconde: 

colocando as 
mãos na frente 
do rosto, com 

uma roupa, 
sumir e 

aparecer 
rapidamente, 

sempre 
chamando pelo 
nome de quem 
está brincando 
e da criança. 

 
Repetir o quanto a 

criança quiser. 

 
♥Brincar com 
bonecas, ursos, 

panelinhas, 
carrinhos, ou 

com os 
brinquedos que 

tiverem em casa. 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: Solicitamos que compartilhem as fotos destes momentos no grupo da turma no 
WhatsApp. Os pais que quiserem, podem postar em suas redes sociais as crianças realizando as 
experiências (se for no Instagram já marca o ceianjoazullacerdopolis) . São experiências de 
aprendizagens que poderão ser repetidas durante o período.  
 

MUITOS BEIJINHOS VIRTUAIS E UMA ÓTIMA DIVERSÃO A TODOS!!! 
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