
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

ATIVIDADES DO BERÇÁRIO

TEMA: DIA DOS PAIS 

OBJETIVOS:  Instigar carinho, respeito e gratidão pela figura paterna; identificar
as  características  de  seu  próprio  pai;  reconhecer  a  importância  da  figura
paterna no desenvolvimento  da criança;  fortalecer  os vínculos afetivos  com
quem  cuida  de  mim.  Desenvolver  a  oralidade,  a  percepção  visual,  a
concentração, a coordenação motora.

1- HORA DA HISTÓRIA

Vídeo Varal da História “Meu Pai é uma figura” que encontra-se no Youtube. 

2- HORA DA ATIVIDADE (PINTURA COM AS MÃOS)

Após assistir com a criança ao vídeo Varal de História, vamos realizar uma
atividade bem legal com a pintura da mãozinha da criança e a pintura da mão
do Papai ou da pessoa que cuida da criança (tio, avô, padrinho, ou mamãe),
caso não tenha tinta guache disponível em casa, poderá realizar a atividade
contornando as mãos utilizando lápis preto, caneta, lápis de cor, giz de cera
entre outros, conforme a figura abaixo, enfatizando pra nossos pequenos quem
as mãos estarão representando na atividade. Vai ser muito divertida.
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3 – MUSICALIZAÇÃO 

Vídeo musical  de  Marcelo  Serralva  “Paizinho”  que encontra-se  no youtube,
para dançar e cantar com a família.



4 – HORA DA ATIVIDADE ( RETRATO DO PAPAI OU DE QUEM CUIDA DE
MIM)

Nesta atividade a Família juntamente com a criança irá fazer o retrato do Papai
(avô, tio, padrinho, primo, mamãe), esta atividade será desenvolvida conforme
a criatividade da família  utilizando os materiais  que tiverem disponíveis  em
casa, conforme o exemplo abaixo:
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5 – HORA DA BRINCADEIRA (CARRINHO COM LENÇOL, TOALHA.)

Nesta  atividade  estaremos  estimulando  a  coordenação  motora.  A  família
utilizará um lençol, uma toalha, um cobertor, em seguida colocará a criança
sentada ou deitada de bruços, conforme os exemplos abaixo e o adulto irá
puxar o pano que estiver utilizando com a criança circulando pela casa ou pelo
espaço que estiver disponível. As crianças vão adorar e se divertir muito. 

     

Até a próxima semana!


