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Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando                                    
For velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

Atividades Berçário  Turno: Tarde 

14ª semana 

 

Nossos próximos 15 dias serão muito saborosos e nutritivos...  

 

1. Trem das Frutas 

 

Assistir ao vídeo “Trem das Frutas”, disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=x3ZFTkfUWz4 

Após, tirar uma foto ou gravar um vídeo comendo ou segurando a fruta 

que a criança mais gosta. Não se esqueça de postar no grupo. 

 

2. Balões sensoriais 

 

 
 

Materiais necessários: Balão ou luva, grãos (arroz, feijão, etc.), amido 

de milho 

 

Como fazer: Encher um balão ou luva com algum grão e outro com 

amido de milho. Após, deixar que a criança brinque de modelar o balão 

ou de sentir as bolinhas. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x3ZFTkfUWz4


3. Danoninho Caseiro 

 

Como estamos trabalhando alimentação saudável, vou passar para os 

responsáveis uma receita de “Danoninho” saudável e vou fazer a 

receita junto com vocês no grupo de WhatsApp 

 

A receita é simples:  

1 batata doce média cozida 

5 morangos ou 1 banana prata ou 1 manga pequena 

Água. 

 

Bater a fruta escolhida e a batata doce e ir colocando a água aos 

poucos. Pronto. Está feito o Danoninho saudável. 

 

4. Espelho, espelho meu 

 

 
Deixar que a criança fique em frente à um espelho enquanto um adulto 

vai chamando atenção para os olhos, nariz, boca, ouvidos, mãos, etc. 

Depois pode-se dar uma canetinha para que a criança marque a si 

mesma no espelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Cama de gato 

 

 
 

Materiais necessários: Caixa ou bacia, objetos de diferentes texturas 

(esponja de aço, esponja de louça, algodão, sabonete, pote, escova 

de cabelo, novelo ou alguma roupa de lã e mais alguma coisa que tu 

tenhas em casa e perceba o interesse da criança em pegar. 

 

Como fazer: Colocar os objetos dentro da caixa e passar cordão ou 

fita de modo que dificulte a retirada do objeto. Após, deixar que a 

criança tente tirar o objeto de lá. 

 


