
 

  



 
 

 

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 

Quantidades 

Use prendedores de roupas em 

uma caixa e estimule a 

contagem até dez. 

Se possível, registre os números 

de 1 a 10. Pode escrever os 

números no próprio prendedor 

de roupas. 

Cante a parlenda: “A galinha do 

vizinho bota ovos amarelinhos”. 

Sugestão de leitura: “Quero 
colo”, de Stela Barbieri e 

Fernando Vilela. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=QLGwOrEEGtI 

Caixa surpresa 
 

Organize uma caixa com cinco 
objetos ou brinquedos da 

criança, cubra com um pano e 
converse com a criança sobre o 

que tem dentro, estimule a 
curiosidade. 

Depois peça que a criança 
pegue um objeto sem ver e diga 

o que pegou, retire o objeto 
para verificar. 

 
Desenhe os brinquedos ou 

objetos usados na caixa. 

Música preferida 
 

Converse com a criança a 
preferência musical. Se 

possível, escreva a música. 
Depois cante e dance com a 

criança. 
 

Como sugestão para essa ação,  
ouça a música “Ciranda dos 
bichos”, do grupo Palavra 

Cantada: 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=H9fXoZmMHK8. 
 

Escreva o título da música ou a 
letra que começa os nomes dos 

bichos que aparecem na 
música. 

Parlenda Ciranda cirandinha 
 

Brinque com a parlenda 
“Ciranda cirandinha”, se quiser 

você pode acessar: 
 

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

 
Brinque de fazer versos e peça 

para a criança repeti-los. 
 

Exemplo: 
Batatinha quando nasce... 

 

Massinha de modelar 
 
Materiais necessários:  
• 1 copo de farinha de trigo;  
• ½ copo de sal; 
 • ½ copo de água;  
• óleo e corante alimentício ou 
corante natural como o 
urucum, por exemplo. 
 
Para brincar com a massinha de 
modelar, use palitos, 
forminhas, tampas de garrafa e 
potes para cortar, furar, riscar e 
desenhar sobre a massa. 
A receita deve ser feita com 
ingredientes comestíveis para 
que não haja preocupação com 
a criança colocar a massinha na 
boca. 
 

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

Para leitura de livros ver na internet, acesse: “livros digitais paradidáticos” 
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