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BERÇÁRIO 

Olá Família!  

Esperamos que vocês estejam bem, e com saúde. Sabemos que o 
isolamento está extenso, mas devemos tentar aproveitar esses momentos para 
cuidar das nossas crianças e viver bons momentos em família. 

Sem a possibilidade de saída dos nossos filhos temos que garantir à 
eles a aprendizagem e diversão ajudando ainda mais nas tarefas escolares e 
criando formas de mantê-los entretidos e se divertindo, afinal são crianças e 
para se desenvolverem por completo e ficarem mais tranquilos, precisam 
brincar. 

Vocês sabiam que as brincadeiras contribuem para o desenvolvimento 
de habilidades nas crianças?  

Cada brincadeira exige uma ou mais habilidades das crianças, as 
propostas que faremos para esta semana são para brincar junto com a criança, 
para fazer com prazer, tornando esses dias tão difíceis um pouco mais 
recheados de amor.  

 

BOLINHA DE PAPEL/ BOLA AO CESTO 

Para esta proposta, vamos utilizar o nosso livro “Construindo 
Aprendizagens” - Educação Infantil – 0 a 3 anos.  

Na página 27 temos a descrição da brincadeira chamada “BRINCANDO 
DE BOLA AO CESTO”, no livro está escrito para separar uma bacia, um balde 
ou um pote grande para que a criança e os demais participantes acertem a 
bola.  

Em seguida coloque a "cesta" perto da sua criança e incentive-a a jogar 
a bola dentro. Conforme a criança e os demais jogadores forem conseguindo 

você pode afastar o cesto aos poucos para aumentar o 
desafio.  

A cesta também pode ser colocada em diferentes 
alturas para os participantes acertarem. Pode começar 
no chão, e aos poucos, levantar utilizando um móvel 
como um banquinho, mesa, armário e caso seja um 
balde, pode usar uma corda de varal ou barbante para 
pendurá-lo. 



Mas, também pensamos em outro jeito de fazer essa brincadeira, 
usando bolinha de papel. 

Você já experimentou brincar de bolinha de papel com a sua criança?  

A proposta é amassar o papel e jogar no cesto, isso pode ser bem 
divertido!  

Brincar com o papel, seja rasgando ou amassando diferentes tipos de 
papéis, colabora para que os pequenos realizem movimentos que apuram a 
coordenação motora fina, é como se fosse um treino para aprenderem a fazer 
desenhos e letras e a manusearem os objetos. 

Toda família pode participar desta brincadeira.  

Vamos precisar de: Papéis variados - pode ser 
saquinho de pão, panfleto do mercado, papel sulfite, papel 
de seda, jornal, revista, enfim, qualquer papel que você não 
usa mais e pode ser amassado e rasgado.  

Vamos usar também o cesto de lixo, uma caixa de 
papelão, um balde, um pote grande ou uma bacia – qualquer recipiente para 
acerta a bolinha lá dentro, igual a brincadeira de bola ao cesto do livro, só que 
com bolinha de papel.  

Enquanto fazem as bolinhas, converse sobre o papel que é mais duro, o 
outro que é mais mole, um que é colorido, a bolinha que ficou grande, a outra 
que ficou pequena. Conversar com a criança é importante para ensinar 
palavras e conceitos, além da construção de vínculos e lembranças. Incentive 
que a criança fale corretamente, isso é muito importante para o seu 
desenvolvimento. 

 
 
 

MACARRÃO E DIVERSÃO 

Vocês se lembram que falamos sobre as brincadeiras desenvolverem 
habilidades? 

Nessa brincadeira podemos proporcionar à criança uma experiência que 
une diversão e aprendizagem, que ela pode fazer com autonomia (sozinha) e 
ao mesmo tempo desenvolve e desperta as diferentes sensações.  

Para fazer essa brincadeira em casa você vai precisar de: 

- Macarrões pequenos (argolinha, penne, letrinha, conchinha, etc); 

- Macarrão espaguete, palitos de churrasco ou canudo; 

- Potinhos de tamanhos diferentes (bordas seguras); 



- Colheres ou pazinhas resistentes; 

- Lençol velho, tecido ou tapete;  

Primeiramente forre o chão com um lençol velho, tecido ou tapete para 
facilitar a organização e espaço do brincar, se usar sempre a mesma base, 
com o tempo a criança vai associá-la a hora da brincadeira. 

 
Coloque em uma vasilha grande ou caixa de sapato os macarrões (se 

tiver de tipos diferentes melhor), alguns potes de tamanhos variados (podem 
ser embalagens de margarina, iogurte, etc) e colherinhas/pazinhas rasas e 
fundas, mostre para a criança os materiais e pode fazer algumas 
demonstrações, depois a deixe  livre para explorar os materiais sem se 
preocupar em ficar dizendo o que ela deve fazer, essa atitude permite que a 
criança exerça o livre brincar descobrindo seus limites e as capacidades de 
compreensão e experimentação, se ela necessitar da sua ajuda você vai 
perceber pelo seu olhar, reação ou se ela já souber falar irá pedir.  

 
É importante lembrar que você precisa 

ficar por perto, pois sabemos que os 
pequenos levam tudo à boca e não tem 
noção de perigo. É importante também 
higienizar todos os materiais e garantir que 
são seguros. Procure não colocar muitos 
materiais ou a criança ficará confusa em 
relação ao que escolher. Vá variando os 
objetos ou os guarde para outros momentos 

assim ela sempre vai achar que é uma nova brincadeira. Lembre-se que nessa 
fase eles perdem o interesse rápido, não force a exploração, troque os 
materiais ou simplesmente encerre a  brincadeira e deixe para outro momento 
ou dia. 
 

Dependendo da idade e habilidade da 
criança você pode aumentar os graus de 
dificuldade, outra opção é encaixar macarrões 
furadinhos (penne ou argolinha) em 
espaguetes.  

 
Ao final da brincadeira peça de forma 

carinhosa que a criança ajude a recolher os 
materiais que podem ser utilizados várias 
vezes. 

 
Você deve guardar esses materiais para usá-los novamente nessa ou 

em outras brincadeiras.  
 
                                                      Uma excelente brincadeira para vocês! 


