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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! 
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♥ Brincar no pátio com brinquedos diversos (permitindo o contato 
com a natureza (terra, grama, pedrinhas, areia...) o que tiver a 
disposição no pátio da casa) sempre com a supervisão de um adulto. 
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♥Utilizar caixas ou potes de várias formas e tamanhos e dispor para a 
criança permitindo que ela explore as possibilidades do material (tentar 
deixar a criança explorar o material sem o adulto interferir). 
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♥No momento do lanche pode ser realizado a experiência de 
experimentação das frutas. Estimular a criança a comer banana e maçã 
(ou outra fruta que tenha em casa). Explorar e conversar com a criança 
estimulando que ela pegue a fruta com a casca, deixá-la passar a mão 
sentindo a textura, falar o nome da fruta para a criança. Juntos 
descascar as frutas. Sentir o cheiro das frutas, para finalizar oferecer 
a fruta para a criança comer.  

Q
U
IN

TA
 ♥ Confeccionar 3 chocalhos com garrafa pet (colocar na garrafa 

diferentes tipos de grãos, arroz, pipoca, feijão... o que tiver em casa) e 
dispor para a criança explorar o material descobrindo suas possibilidades. 

O adulto pode cantar músicas infantis ao som do chocalho. 
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♥ Ouvir a música: Palminhas, palminhas nós vamos bater. Link do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=60QGImhNzsE&list=RD60QGImhNzsE&start_radio=1 
Estimular a criança bater palminhas, abrir e fechar as mãozinhas.  

♥No momento da troca com uma escova de cerdas mole (pode ser a escova 
de cabelo do bebê). Fazer massagem na sola dos pés e palmas das mãos.  

 
 

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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