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(Berçário) 

 
 

Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
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Plano de Estudos 26 

Período: 21 a 25 de setembro 

Professor(a): Vera Lucia Jordão 

Projeto: “O carrossel das estações...” 

 
 

O objetivo desta semana é: 
 conhecer as características de cada estação do ano. 

 
Outras habilidades trabalhadas:  

 Senso de cuidado com a natureza. 
 Criatividade. 
 Gosto pelas artes. 
 Ouvir e apreciar música. 
 Estímulos da coordenação motora global. 

 
 
Sugestões de Atividades: 
*A família pode realizar uma atividade a cada dia da semana ou reagrupá-las de acordo com suas possibilidades de tempo e 
aplicação.  

 

Ação 1 
(proposta para 2ª feira) 

Videoaula – Desperta no bosque gentil Primavera 
Vamos plantar uma sementinha? Você vai precisar de: 
-Pote de Danoninho (vazio) 
-Terra ou uma bolinha de algodão 
 
Coloque a sementinha na terra ou algodão, regue com água e deixe em um lugar que tenha sol. 
Explique para criança que, para a plantinha crescer e ficar forte, ela,  como nós,  precisa de 
alimentos,  água, sol. 

 

Ação 2 
(proposta para 3ª feira) 

Como está o dia hoje? 
-Assistir ao vídeo, cantar a música e fazer movimentos de abrir e fechar os braços.  
-Aproveitar o dia para brincar de bolinhas de sabão. Observe a sugestão do soprador feito com 
material reciclado.  
*No vídeo a seguir, você irá aprender como fazer um soprador de bolinhas, aproveite e divirta-se! 
  Assista a este vídeo:  https://pin.it/6T6UY6A 

 



Ação 3 
(proposta para 4ª feira) 

Vamos cantar a música do sapo? 
‘’O sapo o sapo na beira da lagoa 

Não tem não tem rabinho e nem orelha 

O sapo o sapo na beira da lagoa 

Não tem não tem rabinho e nem orelha 

Ua quá quá ua quá quá ua quá quá quá quá 

Ua quá quá ua quá quá ua quá quá quá quá’’ 

-Pegar o recurso pedagógico ‘’bilboquê’’. 
Vamos fazer de conta que a bolinha é a mosca e colocá-la  na boca do sapo? 

 
 

Ação 4 
(proposta para 5ª feira) 

Vamos fazer um boneco ecológico? 
 
Você vai precisar de: 
-Sementes de alpiste 
-Pó de serragem 
-Cola de silicone 
-Meia fina 
-Tampas de garrafas pet para os olhos do boneco 
-Um pedaço de tecido vermelho para a boca do boneco 
 
Antes de confeccionar o boneco, coloque o alpiste dentro de uma bacia e a serragem em outra. 
Coloque a mão da criança em ambas as bacias para sentir a textura e depois faça o mesmo 
procedimento com os pés. 
Coloque o alpiste dentro da meia e depois coloque a serragem e amarre. 
A ponta com o nó fica para baixo e a com o alpiste, para cima. 
Cole as tampinhas para fazer o olho e o nariz e faça a boca com o pedaço de tecido. 
Pronto! O boneco está feito! Agora regue a parte de cima e coloque o boneco ao sol. 
Obs: NÃO É NECESSÁRIO COLOCAR MUITA ÁGUA, REGUE TODOS OS DIAS EM POUCA QUANTIDADE. 
 

 
 



 

Ação 5 
(proposta para 6ª feira) 

Videoaula – Aula de música. 
APROVEITE PARA ACOMPANHAR A AULA DE MÚSICA COM O RECURSO PEDAGÓGICO “LUVA 
SONORA.” 

 
OBS.: As atividades sugeridas são uma orientação à família para que esta promova a estimulação necessária e correta à criança, 

considerando-se as características do desenvolvimento dessa faixa etária. 
 

Em caso de dúvida sobre como estimular seu(sua) filho(a), FAÇA CONTATO COM A GENTE! 

 
 

Dicas para a Família 
*Esta seção tem como objetivo instrumentalizar a família e deixar orientações para a estimulação prática conforme o 
desenvolvimento esperado para a faixa etária da criança. 
 

DICAS SOBRE O SONO 

 

 

Quantas horas uma criança deve dormir de acordo com sua idade? 

 

 
 

Dormir bem traz múltiplos benefícios para a saúde e, obviamente, é importante que as crianças tenham tempo 

de sono suficiente e benéfico para elas. 

Existem alguns parâmetros fornecidos pela Academia Americana de Pediatria e pela Fundação Nacional do 

Sono que podem ajudar a saber o número mais apropriado de horas que uma criança deve dormir, de acordo com a 

idade. 

 

 

Quantas horas uma criança precisa dormir 
 

 
 
 
 

De 1 a 2 anos 
 

 

  Crianças de 1 a 2 anos de idade precisam de 11 a 

14 horas de sono por dia, levando em consideração o 

tempo de cochilo. Antes dos 18 meses, as crianças tiram 2 

ou 3 cochilos por dia, mas depois de um ano e meio só 

precisam de um, com duração de 1 a 3 horas. 

   Lembre-se de que os cochilos não devem 



acontecer perto demais da hora de dormir, pois podem 

causar um atraso no sono da criança. 

 

 

 

De 2 a 5 anos 

 

 

Crianças de 2 a 5 anos de idade estão em idade 

pré-escolar. Durante esta fase, elas devem dormir entre 

10 e 13 horas por noite. Aos 3 anos de idade, muitas 

crianças ainda cochilam durante o dia, hábito que 

normalmente é abandonado aos poucos até os 5 anos. 

 

 

 

 

Bebê suar muito enquanto dorme pode ser bom sinal: 

Indica sono de mais qualidade 

 

 

Se no meio da noite você foi verificar o sono do seu bebê e percebeu que ele está todo 

molhado de suor, não se desespere: a transpiração aparentemente excessiva nem sempre indica febre 

ou qualquer outro problema de saúde. O sinal, aliás, pode ter um significado bastante positivo. 

O suor do bebê durante à noite normalmente significa que ele passou pela fase do sono profundo, explica o 

pediatra Reginaldo Freire, em seu perfil no Instagram. Assim como ocorre com adultos, esta fase é marcada pela 

transpiração, que pode ser mais ou menos intensa, de acordo com o indivíduo. 

Além do suor, o bebê nesta fase do sono apresenta respiração mais lenta, relaxamento muscular e 

aparência tranquila. Ou seja, nada de anormal está acontecendo. E melhor: a transpiração durante a noite é 

positiva porque mostra que a criança teve um sono reparador e estará cheia de energia no dia seguinte. 

Ainda que a transpiração noturna seja considerada normal e saudável durante o sono, vale descartar 

https://www.instagram.com/omeupediatra/


ainda a possibilidade de superaquecimento. 

De acordo com o médico, depois de meia hora que o bebê dormiu, verifique se suas orelhinhas estão 

vermelhas e quentes e se a nuca está muito molhada. Se os sinais estão presentes, procure trocar a roupinha 

da criança por peças mais leves. 

 

Fonte: https://www.vix.com/pt/maes-e-bebes/575843/quantas-horas-uma-crianca-deve-dormir-de-acordo-com-sua-
idade-veja-indicaca (Acesso dia 14 de setembro de 2020) 
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