
Atividades Berçário  

(8ª semana) 

 

 

Professora Louise 

 

E.M.E.I. Primeiros 

Passos 

 

Cristal – RS 

 
 



1- Dia Internacional da Dança 

 

No dia 29 de abril comemoramos o Dia Internacional da Dança e para 

isso convido à todos para dançarmos uma música que as crianças mais 

gostem e gravem um vídeo (pode ser bem curto) e mandem para a prof. 

Lou. 

Sugiro a música Baby Shark que é unanimidade entre as crianças, mas 

a escolha é livre. Segue o link:  

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

 

 

 

2- Chocalhos 

 

 
 

Materiais Necessários: Garrafa Pet, fita adesiva, tampinhas de 

garrafa/arroz, feijão, areia, pedrinhas, etc. 

 

Como Fazer: Cortar a garrafa pet e pegar apenas o gargalo e a base da 

garrafa, colocar dentro os objetos sugeridos (pode-se fazer várias 

garrafas com diversos itens) e colar com fita. Pronto, está feito um 

chocalho bem legal para fazer muito barulho. 

 

Habilidades Desenvolvidas: coordenação motora fina, sensibilidade 

auditiva. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w


3- Boliche divertido 

 

 
  

Materiais Necessários: Garrafa pet, canetinha, papel, fita adesiva, 

papeis coloridos (ou água colorida com corante ou suco em pó), bola. 

 

Como Fazer: Encher as garrafas com papeis coloridos (se optar por 

papeis coloridos, coloque um pouco de areia no fundo para que as 

garrafas fiquem com um pouco de peso) ou água colorida. Desenhar 

alguns rostos com expressões diversificadas. Logo após dispor as 

garrafas e pedir que a criança lance a bola e pedir que ela imite a feição 

do rosto que foi derrubado. 

 

Habilidades Desenvolvidas: Força, coordenação motora, equilíbrio, 

imitação. 

 

4- Construindo a muralha 

 

 



Materiais Necessários: Objetos variados que não sejam de risco para a 

criança. Exemplo: Caixas de sapato, rolos de papel higiênico, latas de 

alimentos, brinquedos, etc.) 

 

Como Fazer: Dispor os materiais em frente à criança e instigá-la a 

empilhar os objetos de variadas formas e tamanhos. 

 

Habilidades Desenvolvidas: Equilíbrio, coordenação motora 

 

5- Meu mundo numa caixa 

 

 
 

Materiais Necessários: Caixa de papelão grande, canetinha/giz de cera 

 

Como Fazer: Colocar a criança dentro da caixa e entregar uma 

canetinha ou giz de cera e deixa a criança rabiscar a vontade. 

 

Habilidade Desenvolvida: Coordenação motora fina 

 

 

 


