
SEMANA DO ESTUDANTE

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

Educação Infantil

De 10 à 14 de 
AGOSTO 

Atividades Não Presenciais

Grupo Etário: Bebês

Turma: Berçário



Querida Família,

Te convidamos a embarcar nesta

viagem conosco de interação, de 

diversão e de colecionar 

momentos com seus filhos! A 

aprendizagem na fase da primeira 

infância esta relacionada 

diretamente com a afetividade, por 

isso as nossas propostas na 

Educação Infantil são baseadas 

nas Interações e Brincadeiras.

"Brincar é a forma mais sublime de 
descobrir." Albert Einstein



SEGUNDA- FEIRA: QUE SOM LEGAL!

Para esta semana a Professora de Literatura Infantil:

Rosiene Narlim Dias Soares, irá apresentar a Música

“BOCA DO JACARÉ” de DANILO BENÍCIO BATUCADAN,

no link: https://youtu.be/H3gCo7UEPy4, assista com sua

criança, neste primeiro momento.

No segundo momento, sugiro que seu bebê ouça a música

novamente, e utilize materiais como potes , colheres,

panelas e tampa de panelas, para que possa

explorar outros tipos de sons. Será bem divertido!

Endereço de Imagem: 
https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-bebe-usando-colheres-madeira-golpear-panelas_4820716.htm

https://youtu.be/H3gCo7UEPy4
https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-bebe-usando-colheres-madeira-golpear-panelas_4820716.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-bebe-usando-colheres-madeira-golpear-panelas_4820716.htm


FELIZ DIA DO ESTUDANTE

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

Educação Infantil

11 DE AGOSTO 

Agradecemos as 
famílias que durante 

este tempo de 
Enfrentamento ao 
COVID-19 tem se 
esforçado para 

realizar as Atividades 
Não Presenciais com 

suas crianças!



QUARTA- FEIRA: CARRINHO COM CAIXAS DE PAPELÃO!

Coloque o bebê dentro de caixas de papelão de tamanho

médio e arraste-o pelo quintal realizando um passeio,

imitando o som de carro. Para acomodar os mais

novinhos, coloque um edredom ou manta dentro da caixa,

ajudando-os a sentar de forma mais confortável e segura.

OBSERVAÇÃO: A caixa tem que ter uma profundidade de

forma que não possibilite quedas!

Endereço da Imagem: 
https://novaescola.org.br/conteudo/19355/brincadeiras-para-bebes-10-planos-de-atividade-para-educacao-infantil

https://novaescola.org.br/conteudo/19355/brincadeiras-para-bebes-10-planos-de-atividade-para-educacao-infantil
https://novaescola.org.br/conteudo/19355/brincadeiras-para-bebes-10-planos-de-atividade-para-educacao-infantil


QUINTA - FEIRA: ESCONDE-ESCONDE DE DEDÃO!

Nesta brincadeira, você vai precisar de uma caneta

esferográfica ou hidrográfica (canetinha) e seu dedão. Para

começar, pinte um rostinho no seu dedão. Depois é só

começar a brincar, mostrando e escondendo o seu dedão do

seu bebê.

Quando brincamos de esconde-esconde milhares de

conexões cerebrais são criadas ou fortalecidas. é simples e

contribui para que o bebê tenha a habilidade de observar

detalhes, de se surpreender e de entender como os objetos

somem e aparecem.

Endereço de Imagem: https://www.tempojunto.com/2017/11/09/esconde-
esconde-de-dedao-para-estimular-o-cerebro-do-bebe/

https://www.tempojunto.com/2017/11/09/esconde-esconde-de-dedao-para-estimular-o-cerebro-do-bebe/


Hoje a Professora Dayane de Educação Física produziu um vídeo

explicativo sobre como realizar esta atividade com o seu bebê, você

poderá assistir no link: https://youtu.be/2yJmXxP5f5g, mas caso não

consiga ela deixou tudo explicadinho aqui!

Reserve uma caixa ou cesta e coloque dentro dela vários objetos. Por

cima da caixa, trance com uma fita, elástico ou barbante toda a borda

de maneira que, crie um bloqueio dificultando o manusear da criança.

Desta forma ela terá que superar seus obstáculos criando novas

estratégias para conseguir pegar os objetos. Quando estiver tudo

trançado parecendo uma “teia de aranha” é só pedir a criança para

retirar da caixa um objeto e quando a criança conseguir retirar, elogiar

e a parabenizar pela conquista.

SEXTA- FEIRA: QUE BRINCADEIRA GENIAL!

Endereço de Imagem: http://segredos-de-malu.blogspot.com/2015/09/cesta-teia-de-aranha.html

https://youtu.be/2yJmXxP5f5g
http://segredos-de-malu.blogspot.com/2015/09/cesta-teia-de-aranha.html

