
 

  



 
 

 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS – BERÇÁRIO II E MATERNAL 

De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses 
*As atividades propostas também podem ser realizadas pelas crianças com deficiência, respeitando suas limitações: intelectuais, físicas, comportamentais e/ou sensoriais. 

• Divertir e trabalhar os sensos de autoproteção e estratégia. 

• Desenvolver o ritmo e a atenção das crianças. 

• Estimular a criança a superar desafios. 

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

• Brincar de faz-de-conta. 

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

 
Ler o livro ou assistir ao vídeo:  

Chapeuzinho Vermelho 
https://www.youtube.com/watch?

v=k8WImcqa64Q 

 
Ler os livros favoritos. 

Brincar com areia se possível. 
Estimular a criança a desenhar  
as letras e os números na areia. 

 
Ler os livros favoritos. 

Fazer desenhos dos personagens 
para colorir. 

 
Ler os livros favoritos. 

Brincar de rimar com os nomes dos 
personagens da história ou com os 

nomes da família. 
 

 
Ler os livros favoritos. 

Escrever as letras do alfabeto  
no papel. 

 

 
Blocos de montar.  

Pode encaixar objetos em caixas 
de embalagens. 

 
Brincar de Seu mestre mandou. 
Estimular as posições: embaixo, 

em cima, na frente, atrás. Se 
possível, acessar: 

http://mapadobrincar.folha.com.b
r/brincadeiras/diversas/724-

mestre-mandou 

 
Brincar de fazer um teatro com a 

história da Chapeuzinho Vermelho. 

 
Brinquedos de encaixe.  

Utilizar materiais caseiros, como 
caixas de papelão. 

 
Construir a casa da vovó 
Com caixas ou lençóis. 

. 
Brincar de caçadores. 

Use objetos na cabeça para imitar 
chapéu e procurar o lobo. 

 
Brincar de cantigas de rodas  

que a família conhece. 

 
Escrever as letras do alfabeto  

com giz de lousa em uma parede. 

 
Recortar de panfletos de 

mercados, imagens de alimentos. 
Pode desenhar. 

 

 
Brincar de cantigas de rodas  

que a família conhecer. 

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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