
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Berçário) 
 

Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 

Período: 23 a 27 de março 

Professor(a): Vera  Lucia  Jordão 

Projeto:  Sensações 

Objetivos: 

 Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso. 

 Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras. 

 Participar do cuidado com o seu corpo e da promoção do seu bem estar. 

 Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. 

 Manipular, experimentar, explorar o espaço por meio de experiências e deslocamento de si 

e dos objetos. 

 Estimular a degustação de alimentos saudáveis.  

 Promover as relações afetivas entre a criança e o adulto. 
 

Atividades para o dia 23 / 03 / 20201 

Tapete sensorial 

  1. Materiais utilizados: Superfícies com texturas diversas: Algodão, Espumas, Plástico bolha, Folhas 

secas, Tinta 

2. Desenvolvimento:  

- Colar os materiais em superfícies planas; 

- Para os bebês que já andam e engatinham, deixá-los livremente explorar o material, pegando, 

andando em cima das superfícies, experimentando todas as sensações.  

-Mergulhar as mãos e pés na tinta e deixar suas marquinhas no papel.  

-Cole essas lindas marquinhas pelo ambiente. Para os menores, coloque suas mãos e pés, 

acariciando cada superfície para que desfrutem das diferentes sensações.   

-Por último, mergulhar suas mãozinhas e pezinhos na tinta e deixar suas marquinhas no papel, que 

poderá ser colado pela casa. 
 

Atividades para o dia 24 / 03 / 2020 

Tapete mágico 

Reserve um lençol ou um pedaço de tnt de mais ou menos 2m. 

-Coloque seu bebê sentado ou deitado em cima do tapete e puxe de um lado para o outro 

falando: Lá vai o tapete mágico! Ao final da brincadeira, se esconda com o lençol e pergunte: 

“Cadê  a mamãe?”, “Cadê  o papai?”... Tirar o lençol  e dizer: “Achou!!!!”. 

Depois, esconder o bebê, tirar rapidamente e dizer: “A  mamãe achou o bebê!” E bater palmas. 
 
 

                                                           
1
 Todas as atividades foram planejadas para serem orientadas e supervisionadas por um adulto. 



Atividades para o dia 25 / 03 / 2020 

Piquenique divertido 

-Forrar uma toalha em uma área livre da casa (externa, se possível). 

-Picar frutinhas e colocar em recipientes separados. 

-Estimular o bebê a pegar a fruta com as mãos e levá-la à boca. 

-Deixar o bebê se ver comendo (com o auxílio de um espelho) e fazer elogios a cada alimento 

degustado.  

Importante: Coloque uma roupa confortável e que possa sujar para que esse momento seja muito 

agradável.  

 

 Ao final do piquenique, levar o bebê para lavar as mãos, cantando do jeito que preferir: 

"Chuá, chuá! Minhas mãozinhas vou lavar!” 
 

Atividades para o dia 26 / 03 / 2020 

Vamos dançar? 

-Coloque uma música infantil e dance para o seu bebê.  Faça movimentos com os pés, mãos e 

cabeça.  Abaixe e levante, gire e deixe seu bebê imitar você.  

-Cante para seu bebê a música “Cabeça, ombro, joelho e pé”. Toque nas partes do corpo do bebê e 

faça deliciosas massagens. 
 

Atividades para o dia 27 / 03 / 2020 

Vamos brincar de circo? 

-Fazer uma máscara de palhacinho, onde seu bebê possa ver o seu rosto. 

-Pintar o nariz de vermelho. 

-Pintar o nariz do bebê também.  

-Mostre sua imagem no espelho. 

-Cantar a música: "Palhacinho, palhacinho da cara pintada, fazendo palhaçada, fazendo palhaçada!” 

-Fazer um vídeo da atividade e compartilhar com a gente. 
 

OBS.: TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER GUARDADAS PARA SEREM ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS. 

 

 
 


