
Atividades Berçário  

(8ª semana) 

 

 

Professora Louise 

 

E.M.E.I. Primeiros 

Passos 

 

Cristal – RS 

 
 



1- Criando com folhas 

 

 
 

Materiais Necessários: Folhas secas e cola 

 

Como Fazer: Coletar folhas secas o quintal de casa ou nos arredores 

(tomando os devidos cuidados) e montar animais tendo como exemplo os 

da foto, mas pode deixar a imaginação fluir. Ah, e não se esqueça de 

guardar esse trabalho e mandar foto para a professora. 

 

Habilidades Desenvolvidas: Criatividade, coordenação motora fina 

 

2- Luzes e sombras 

 

 
 

 



Materiais Necessários: Rolos de papel higiênico, plástico transparente, 

fita/borracha de dinheiro, desenhos variados 

 

Como Fazer: Recortar em EVA ou em qualquer outro papel/papelão 

alguns formatos divertidos. Forrar um lado do rolo de papel higiênico com 

o plástico, firmá-lo com a fita ou borracha de dinheiro, colar o desenho e 

em um local escuro, com o auxílio de uma lanterna colocar a luz dentro 

do rolo e apontar para a parede e ver a sombra do desenho projetada. 

 

Habilidades Desenvolvidas: Imaginação 

 

3- Dia Internacional da Dança 

 

No dia 29 de abril comemoramos o dia internacional da dança. Para isso 

sugiro que gravem um vídeo das crianças dançando alguma música que 

mais gostem. Os pais podem dançar junto e se divertirem em família. 

Pode ser um vídeo curto. Não esqueça de enviar para a prof. Lou. 

 

4- Dia do Trabalhador 

 

Dia 1º de maio comemoramos o Dia do Trabalhador e para isso gostaria 

de sugerir uma foto das crianças realizando seja o trabalho do pai, da 

mãe, dos avós ou algo que eles já falam que queiram ser quando crescer. 

Quem sabe não está aí a chance de ensinar desde pequenos algum ofício 

ou hobby... ah, não esqueçam de mandar as fotos para a prof. Lou 

 

5- Coração para uma pessoa muito especial. 

 

 
 

Materiais Necessários: Papel colorido (crepom, revistas, folhetos de lojas, 

papel de presente), cola, folha (ofício, caderno), caneta 

 



Como Fazer: Desenhar um coração na folha (pode deixar que eles 

desenhem ou algum adulto pode fazer. Com o papel colorido, rasgar 

pedaços pequenos e fazer várias bolinhas. Depois, passar cola no interior 

do coração e colar as bolinhas. 

OBS: Guardar bem esse trabalho, colocar o nome da criança e mandar 

foto para a prof. Lou, pois usaremos para algo bem especial, mas é 

segredo... 

 


