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Cesto de Tesouros 

E que tesouro são os nossos pequenos! São amáveis, lindos, 

simpáticos, alegres e carinhosos – Turma do Berçário I agora tem um 

novo nome, iremos conhecê-los por: Turma do Carinho! 

 

É uma grande alegria poder descobrir objetos pequenos, grandes, 

ásperos, macios, de encaixar, com furos entre outros. Poder brincar 

com o cesto de tesouros tem sido uma grande alegria para os 

nossos pequenos! Apreciem 



A Grande Bola 

Com o auxílio da educadora, levamos as crianças, de barriga para 

baixo, em cima de uma grande bola, para desenvolver nas crianças a 

coordenação motora e o equilíbrio.  



Brinquedos sonoros 

Momento de relaxar!!! 

Nossos bebês puderam brincar, se divertir e realizaram grandes 

descobertas com objetos coloridos e sonoros. A curiosidade faz parte 

da criança desde que nascem, tudo aqui “fora” é novo e desperta o 

interesse nos pequenos e a reação que o objeto apresentado 

desenvolve, tira sorrisos inesperados e que presenteiam o dia 

daqueles que estão ao redor. 



Brinquedos de encaixe 

Brincar é coisa séria!!! 

Em cada brincadeira, jogo, música ou história podemos tirar grandes 

lições e estimulação para cada criança e cada faixa etária. 

Na atividade abaixo, apresentamos as crianças os brinquedos de 

encaixe e assim, trabalhamos a tonificação da musculatura, 

proporcionaram ao bebê o desenvolvimento da coordenação visual e 

motora.  



Folheando revistas 

“Bons hábitos iniciam desde pequeno”. 

Nesta atividade o objetivo foi estimular de forma significativa os 

bebês a fim de desenvolver os sentidos de rasgar, folhear, amassar e 

despertar a curiosidade pela leitura. 



Blocos Coloridos 

E agora a escolha da brincadeira foi deles!!! 

Colocamos a disposição das crianças, blocos coloridos de espuma e 

deixamos brincar livremente. 

A criatividade e diversão foi grande, apertaram, jogaram, empilharam 

e fizeram a festa!!! 


