
ESCOLA SEM MUROS: 
em casa também se aprende!

Educação Infantil – Berçário



● Nível: Berçário

● Campo de experiência:

EO- O eu, o outro e o nós.

● Habilidade Desenvolvida:

Expressar emoções ao ouvir seu nome

● Objetivo: 

Reconhecer o nome como representação de sua identidade.



Vamos brincar de Chamada telefônica?

Para esta proposta precisaremos de um telefone de brinquedo, 
caso não tenha, você pode utilizar o celular ou usar de gestos com 

suas mãos imitando o objeto.
Prepare um local confortável e seguro para desenvolver a 

proposta. Pegue o “telefone” e leve até sua orelha, e diga ao seu 
pequeno preciso fazer uma ligação e sabe pra quem vai ser(diga o 

nome da criança). Comece um dialogo como se realmente 
estivesse em ligação, durante o telefonema diga várias vezes o 

nome de seu bebê, como: nossa é verdade(diga o nome da 
criança), não acredito nisso (diga o nome do bebê) e assim por 

diante.



Sugestão: Além desta brincadeira, invente outros momentos em 
que você dirá o nome do seu bebê, como: Abraçá-lo e dizer como 
você o ama, convide-o para brincar, embale seu pequeno e cante 

sempre dizendo o nome da criança.
Registre esse momento, se possível, com fotos e vídeos. 
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