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Berçários I e II (Crianças de zero a 1 ano e 11 meses de idade)
Indicação de atividades, experiências e brincadeiras que contribuem para o processo de aprendizagem e
desenvolvimento de bebês e crianças bem pequenas:
Campo de Experiência “Corpo, gestos e movimentos”
- No banho de sol, deixe seu filho em uma posição em que consiga ver as coisas ao redor. Embaixo de uma
árvore, por exemplo, ele pode observar as folhas balançando;
- Caso tenha um corredor na casa, monte uma cama de gato fixando barbante com fita adesiva na parede em
várias direções e alturas;
- Brincadeiras com bolas de pano, de plástico;
- Disponibilize potes e tampas plásticas de diferentes tamanhos para acharem as tampas, empilharem e
encaixarem.
Exemplos de atividades:
https://www.tempojunto.com/2018/05/03/brincadeira-com-bola-para-exercitar-a-coordenacao-do-bebe/

https://www.youtube.com/watch?v=W6138vZbcls

Campo de Experiência “Traços, sons, cores e formas”
- Cantar com as crianças, fazendo gestos e criando diferentes sons;
- Brinque com diferentes brinquedos sonoros ou não, apresente-os nomeando;
- Visão, é um sentido que deve ser trabalhado junto com o tato, porque o bebê antecipa com os olhos o que
vai conhecer com as mãos. Mostre e depois ofereça a ele objetos de tamanhos e cores diferentes, variando a
distância;
- Disponibilize utensílios de cozinha para produzir e perceber os sons (panelas, colher de pau, bacia, colher de
metal).
Exemplos de atividades:
https://www.youtube.com/watch?v=TIEJonMh29s

Campo de Experiência “Escuta, fala, pensamento e imaginação”
- Ler ou contar histórias para as crianças;
- Conversar com as crianças, ajudando-as a expressarem seus desejos, necessidades, sentimentos,
preferências, ampliando gradativamente suas possibilidades de expressão e comunicação.
Exemplos de atividades:
https://leiturinha.com.br/blog/a-leitura-para-pequenos-de-0-a-3-anos-os-bebes-e-os-livros-infantis/

Campo de Experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”
- Brinque de esconder e achar objetos;
- Estimule a pele do bebê com pincéis bem macios de diferentes tamanhos, uma pena ou tecidos molinhos;
- Forre o chão com tecidos diferentes para a criança brincar. Dá para usar tule, seda, cetim e o que mais sua
imaginação permitir;
- Monte um tapete sensorial utilizando materiais variados como algodão, lixa de parede, plástico bolha e bucha
de banho.
Exemplos de atividades:
https://www.youtube.com/watch?v=rl1zbxdaaT0
https://www.youtube.com/watch?v=uA73TWfZaIo

Observação: Não deixe de fazer a higienização dos objetos antes e depois de brincar com os bebês e crianças
bem pequenas.
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