
 

  



 
 

 

BEBÊS – BERÇÁRIO I (de 6 meses a 1 ano e 6 meses) 
*As atividades propostas também podem ser realizadas pelas crianças com deficiência, respeitando suas limitações: intelectuais, físicas, comportamentais e/ou sensoriais. 

• Despertar o interesse do bebê por cores, movimentos, sons e vozes. 

• Ajudar o bebê a reconhecer o próprio nome e das pessoas com quem convive. 

• Brincar de faz-de-conta. 

• Brinquedos diversos: mordedores, encaixes e primeiros rabiscos com giz grosso. 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

 
Brincar de imitar animais. 

Se possível, acesse: 
https://www.youtube.com/watch

?v=slShEL-N1mA 
 

 
Brincadeiras de falar os nomes das 
frutas que poderia colocar numa 

cesta de frutas. Se possível, 
arrumar uma cesta de frutas real. 

 
Esconder um chapéu para a 

criança procurar. 

 
Brincar de Esconde-esconde. 

 

 
Sons diversos: 

Utilizar um objeto e uma colher 
para tocar. 

 

 
Procurar objetos no ambiente que 

tem a cor vermelha fazendo a 
contagem. 

 

Brincar de inventar/criar fantoches 
dos personagens da história de 
Chapeuzinho Vermelho. Pode 

desenhar os personagens no dedo. 

 
Chute ao gol: 

Pode fazer o gol com caixas de 
papel ou balde. 

 
Brinquedos de encaixe. 

 Pode encaixar objetos em caixas 
de embalagens. 

 
Construir a casa da vovó 
com caixas ou lençóis. 

Ler o livro ou assistir ao vídeo:  
“Chapeuzinho Vermelho” 

https://www.youtube.com/watch
?v=k8WImcqa64Q 

 
 

Cantigas e músicas: 
Cante uma música que fale de 

vovó ou se possível acesse: 
https://www.youtube.com/watch

?v=_s49YajwsxE 
 
 

 
Brincar de rabiscos: 

Sugerir desenhar a Chapeuzinho 
Vermelho. 

Cantigas e músicas preferidas 
Se possível, acesse: 

https://www.youtube.com/watch
?v=b1dYkXjj-1o 

 

Fazer chapéu com um objeto de 
casa ou de papel e brincar de 

imitar o caçador que procura o 
lobo. Se possível, acesse. 

https://www.soescola.com/2016/
08/origami-de-chapeu-e-espada-

de-soldado.html 
 
 

Sugestões para realizar com seus 
filhos e manter uma rotina diária de 
estímulos em casa. 
 

Para leitura de livros, ver na internet “Livros digitais paradidáticos”, sugestão de site https://www.euleioparaumacrianca.com.br/ 
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