
 

  



 
 

 

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 que convive. 

• Brincar de faz-de-conta. 

• Brincar de diversas formas: Mordedores, encaixe e primeiros rabiscos com giz grosso. 

 

  

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

 
Acessar o link da história 

contada em vídeo. 
ANA E AS FRUTAS 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=G0sv4cZ1ClA 

 

Fazer uma receita com a 

mamãe e/ou papai, com 

alguma das frutas preferidas 

(que tenham em casa). 

 
Fazer uma plaquinha com seu 

nome e colocar no lugar 
preferido da casa. Se possível 

colocar junto uma foto da 
criança. 

 
Assistir desenho do Pocoyo: 

“O mercado da Elly”, em: 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=ySAR139rcYY 

 
Fazer um chocalho com garrafa 

pet. 
Pode colocar pedrinhas, areia, 

grão de feijão. 

 
Contar as frutas que tenha em 

casa. 

 
Desenhar ou colar numa folha 

imagem de frutas, falando seus 
nomes e cores. 

 
Fazer uma fruta para alinhavo. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Xj89t_MBVY0 

 
Desenhar as frutas, e o adulto 
escrever no desenho o nome 

de cada uma. 

 
Brincar de repetir os nomes das 
frutas acompanhado de palmas 

 
Experimentar uma fruta azeda 

e uma fruta doce. 

 
Cantar uma música que fale de 

frutas ou acessar: 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Bw6HkAlBH9s 

 
Brincar de passar um barbante 
ou cadarço de sapato na fruta 

confeccionada no papelão. 

 
Contar no calendário os dias  

do mês até o dia atual. 

 
Assistir ao vídeo da música 
“Pomar”, do grupo musical 

Palavra Cantada, usando 
chocalho. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=kfinwr3A9fg 

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”, disponível em https://www.euleioparaumacrianca.com.br/ 
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