
 

 

 

Prezados(as) Professores(as), 

 

É com imenso prazer que convidamos você a fazer parte da Semana do bebê 

do nosso município, que acontecerá entre os dias 07 a 14 de outubro de 2021, com o 

seguinte tema: “Bebês e crianças: a interconexão de olhares, cuidados e práticas”. 

Consideramos de suma importância que todas as instituições de Educação Infantil 

façam parte dessa ação tão relevante para o conhecimento sobre os cuidados e o 

desenvolvimento na primeira infância.  

Diante disso, contamos com sua participação nas palestras oficiais voltadas 

para a Semana do bebê, na qual serão abordadas temáticas ricas a serem 

implementadas no cotidiano docente. Salientamos ainda, que o grupo de formadoras 

da Educação Infantil do Centro de Formação e Avaliação Terezinha Costa Lima -

(CENFA) continuará no suporte às aprendizagens das formações continuadas através 

dos materiais disponibilizados na plataforma do Google Sala de aula (Classroom). 

Durante este mês de outubro não teremos encontro formativo com as formadoras da 

Educação Infantil do CENFA, o aprofundamento acontecerá por intermédio das 

atividades avaliativas e fóruns que terão uma conexão com os assuntos abordados 

nas palestras ministradas na Semana do bebê. Aguardamos vocês nas palestras 

formativas e na nossa plataforma no Google Classroom. 

 

Equipe da Educação Infantil CENFA 

 

 

 

 



 

                         Sugestões de vivências para a Semana do bebê 2021 

07/10 Teatro com alimentos saudáveis. “Que que tem na sopa do neném..” (Palavra 

cantada)  

 

Objetivo: Interagir com as crianças, 

dialogando sobre a importância de uma 

alimentação saudável rica em frutas, 

verduras e legumes auxiliando no 

aprendizado e desenvolvimento infantil.  

Como: Construir um painel de alimentos 

saudáveis e não-saudáveis com recortes de 

figuras (encartes de 

supermercado\revistas).Em seguida, construir um fantoche (figura ou desenho feito pela 

criança) construindo uma história. Propor um momento em família, na qual possam 

realizar uma refeição juntos, observando e dialogando sobre os alimentos que estão 

degustando. Dica de livro: A mercearia da Dona Maria e outros site PAIC 

(seduc.ce.gov.br) 

      

 

file:///C:/Users/55859/OneDrive/Área%20de%20Trabalho/seduc.ce.gov.br


 

08/10 Contação de história e a arte de descortinar o mundo. 

 

Objetivo: Favorecer momentos significativos 

em que as crianças possam experimentar a 

companhia da família ou responsáveis no 

momento da contação de história.  

Como: Para o desenvolvimento dessa vivência 

poderão ser usados diversos suportes, desde 

os álbuns da família, contando para a criança 

um pouco sobre sua história; livros ilustrados; 

revistas, fantoches, dedoches, palitoches, etc. Criem contextos com a criança, tais como: 

Uma cabana feita com lençóis para dar vida à imaginação da criança;Tapete mágico 

(lençol, toalhas de mesa, ou outros materiais que delimitem o espaço) em um ambiente 

externo e/ou em contato com a natureza, para que possam fazer a contação juntos. 

Sugestões de contação e livros: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1TJ1ifU8kfK_e5Q6x1gCR6xx-CD5PBdc1 

 

         

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TJ1ifU8kfK_e5Q6x1gCR6xx-CD5PBdc1


 

11/10 Interações com os objetos na construção do autocuidado. 

 

Objetivo: Propiciar momento de interação das crianças com a escova e creme dental, e 

estimulando sua autonomia através do autocuidado.  

Como: O professor pode fazer uma contação de história, gravar e/ou enviar um vídeo 

que relate a relevância da higienização bucal e a forma adequada de realizar a 

escovação. Em seguida, propor que as crianças façam a escovação com a orientação 

dos pais e/ou responsáveis. 

Sugestões de histórias: História de Dentinho, O Elefante que não sabia escovar os 

dentes, O Jacaré com dor de dente. 

       

 

13/10 Brincando junto a gente aprende. 

 
Objetivo: Oportunizar momentos de 
brincadeiras com a família, responsáveis ou 
com outras crianças.  

 
Como: Com apoio da família ou 
responsáveis, a criança irá construir 
brinquedos com materiais recicláveis 
(caixas, papelão, tampinhas, garrafa pet, 
etc.) 

 
 

 



 

14/10 Brincando com o corpo: as múltiplas possibilidades do conhecer-se. 

 

Objetivo: Proporcionar brincadeiras que favoreçam a ampliação dos movimentos 

musicalização e o brincar livre dos bebês e crianças. 

 

Como: Brincadeiras de empurrar, resistir e 

afastar (coisas de casa, ex: cadeiras, sofá, 

mesinha, etc.); 

Brincadeiras de subir/descer (batente, 

escadinha, etc.); 

Equilibrar/desequilibrar (andar sobre 

colchonetes, travesseiros, colchões); 

Saltos (cima/baixo e a distância); 

Construções caseiras: Construir blocos de 

madeira ou usar prendedores (coisas de casa) e depois derrubar  tudo; 

Faz de conta com lençóis, tecidos, capas, roupas, (fantasias, desejos, apropriação do 

mundo). 

    

 

 


