
 

  



 
 

 

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 

TELEFONE SEM FIO 
 

Que tal usar uma 
brincadeira de 
antigamente? 

Fazer o telefone é muito 
simples. Basta unir dois 

copinhos, com um barbante 
do tamanho que desejar.  

Permita que a criança use a 
imaginação, escute e fale à 

vontade. 
Boa diversão!!! 

 
Uma atividade divertida  

e deliciosa. 

QUEBRAR CASCAS DE OVO 
 

Aproveite as cascas de ovo. 
Quanto mais estiverem 
quase inteiras melhor. 

Coloque no chão perto do 
bebê, deixe que ele pegue  
e explore. Incentive a usar 

as mãos com uma colher ou 
amassando, para quebrar a 

casca dos ovos.  
Agora é só brincar e se 

divertir. 
 

Experimente brincadeiras 
diversas e inove sempre 

que puder! 
 

CAÇA ÀS CORES COM OBJETOS DA CASA 
 

A ideia é fazer uma caça aos objetos que 
você tem em casa e aprender as cores 
brincando. Você vai precisar de papéis 

coloridos para fazer a atividade.  
O ideal é ter pelo menos 5 cores diferentes 

para deixar lado a lado no chão.  
Caso você não tenha papéis coloridos, pode 

improvisar com toalhas, guardanapos, 
pedaço de revistas ou roupas. O importante 

é ter cores diferentes.  
Quanto mais cores, melhor! 

A brincadeira é apresentar um desafio para 
a criança: ela precisa andar pela casa e 

encontrar objetos de cada uma das cores 
dos papéis e colocar em cima do papel o 

objeto que representa cada cor. 
Depois é só pedir para fazer tudo de novo, 

procurando outros objetos. 
 

Explorar o ambiente. 
 

DESEMBRULHANDO 
BRINQUEDOS 

 
Crie uma surpresa com os 

próprios brinquedos da 
criança. 

Pegue os brinquedos menores 
e embrulhe com papel que 

você tiver em casa. Não 
precisa ser papel de presente, 

pode ser qualquer papel. 
Dê para a criança se divertir 
tentando desembrulhar os 

brinquedos e se surpreender 
com cada nova descoberta. 
Além de ficar interessante 

desembrulhar, o bebê pode se 
encantar novamente pelos 

brinquedos antigos. 
 

Expressar-se na hora da 
brincadeira é sempre 

importante! 
 

BARULHINHO, BARULHÃO 
 

Utilize os chocalhos e objetos que 
produzem sons para divertir seu bebê. 

Sugestão de música:  
Barulhinho, Barulhão  

(Tiquequê) 
Por todo lado, por toda parte 
Tudo no mundo produz um som 
Tem som fraquinho, tem som bem forte 
É barulhinho, é barulhão 
Brisa suave no fim da tarde 
Ou garoinha com seus pinguinhos 
Porta que range devagarinho 
É barulhinho, é barulhinho 
E furadeira, e batedeira, pipoca e liquidificador 
No fim do ano fogos, rojão 
É barulhão, é barulhão 
Quando a colher encosta no prato 
No sussurro ou no cochicho 
Quando eu estalo o meu dedinho 
É som baixinho, é barulhinho 

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

Abe3Emc 
 

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”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aAGwAbe3Emc
https://www.youtube.com/watch?v=aAGwAbe3Emc


 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


