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

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.

•
•
•
•
•

Estimular e perceber as possibilidades e limites nas brincadeiras e interações.
Cuidar do seu corpo.
Explorar diferentes fontes sonoras nas brincadeiras.
Participar de situação de escuta.
Manipular objetos variados para comparar diferença e semelhança.
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

EXPRESSÕES DO ROSTO

ACERTANDO O ALVO

PING PONG NO AR

PASSANDO NA CAIXA

CLASSIFICAÇÃO DAS TAMPINHAS
NA BANDEJA DE OVO

Separe papelão ou outro papel
para fazer as cartas, revistas para
recortar ou fotografias impressas
da família. Selecione e recorte
imagens que mostrem diferentes
expressões faciais (sorriso, bocejo,
choro e gargalhada.)
Se preferir, você pode também
desenhar as expressões.
Cole ou desenhe as expressões em
cartas do mesmo tamanho.
Faça um montinho e, cada vez que
mostrar a carta, o bebê deve
imitar a gravura ou desenho.
Comemore sempre que ele
conseguir realizar a imitação.
Estimule o bebê a expressar as
mais diversas sensações e
sentimentos e perceber as
diferenças.

Usando uma caixa de papelão,
escolha um lado e faça vários furos
para a passagem de um
brinquedinho da sua escolha.
Quando você colocar esse
brinquedinho em cada abertura,
seu filho deverá acompanhar e
acertar esse alvo com uma colher
de pau ou o que você tiver em
casa e puder disponibilizar para a
atividade.

Usando uma bolinha de papel, de
rolon de desodorante ou meia,
amarre um barbante nessa bolinha
e deixe pendurado para que a
criança a acerte de um lado para
outro com uma tampa ou
escumadeira, fazendo o ping-pong
no ar.

Você vai precisar de uma caixa de
papelão grande para fazer o túnel.
O bebê fica de um lado e para
estimulá-lo, coloque uma bolinha
ou brinquedo do outro lado.
O bebê vai passar de um lado para
o outro do túnel.

Incentive a criança a manipular
brinquedos variados para
comparar diferença e
semelhança.

Estimule perceber suas
possibilidades e limites na hora
de acertar a bolinha.

Essa atividade estimula o
engatinhar e ainda faz a criança
pensar em como solucionar o
problema que é fazer a travessia
do túnel para chegar no seu
objetivo.
Também acesse o link:
https://www.tempojunto.com/20
14/10/28/atividade-para-bebes-2/

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

Usando uma bandeja de ovos de
papelão, pinte cada gominho de
uma cor e deixe disponível para a
criança várias tampinhas coloridas
ou pedaços de papeis coloridos.
Ele vai colocar cada cor fazendo
sua correspondência.
Observe se o bebê consegue
identificar e nomear as cores.

