
 

  



 
 

 

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 

PROCURANDO A BOLINHA 
 

Jogue a bolinha, para que ela 
caia em algum lugar da casa para 
o bebê encontrar, por exemplo, 

atrás do sofá, embaixo da 
mesa...  

Ajude a criança a explorar os 
diversos lugares do ambiente, 

incentive a criança a encontrar o 
objeto com informações de 

perto, longe, aqui, ali... 
É um jeito incrível de explorar a 

casa! 
 

Experimentar brincadeiras 
acolhedoras e desafiadoras. 

GELATINA COM BRINQUEDOS 
 

Precisaremos apenas de um 
pacote de gelatina e poucas 

pecinhas de monta-monta ou 
tampinhas de garrafa pet bem 
higienizadas. Com a ajuda da 

criança, prepare a gelatina. Em 
seguida coloque-a em um único 
recipiente e peça para a criança 
colocar as pecinhas de monta-
monta ou tampinhas. Leve à 
geladeira. Quando pronta, 

apresente-a à criança e peça-lhe 
para que retire as pecinhas da 

gelatina. 
 

Uma atividade divertida e 
deliciosa. 

BOLINHA NA GARRAFA 
 

Equilibre bolinhas de plástico 
ou de papel em garrafas pet 

uma ao lado da outra.  
A criança precisará assoprar ou 

empurrar com o dedinho a 
bolinha para que caia no 

recipiente a frente. 
 

A atividade irá colaborar com 
equilíbrio e estratégia. 

MONTAGEM DE GRÃOS  
NAS FORMAS 

 
Os materiais: 

 Grãos diversos ou macarrão; 
Papel para rasgar; 

Como brincar 
Espalhe montinhos de grãos e 
macarrão. Depois, convide a 
criança para rasgar o papel e 
montar o contorno de duas 

formas geométricas. Um 
quadrado e um triângulo, 

por exemplo. Em seguida, ela 
deve preencher o desenho com 

os grãos ou macarrão. 
 

Conhecer as formas 
geométricas. 

BRINCAR DE SÉRIO 
 

É uma brincadeira que não precisa de 
nenhum material e pode ter a participação 

de toda a família em qualquer momento 
que estejam juntos. 

Sente junto com a criança, de frente para 
ela. Explique que vocês vão brincar de 

caretas sem rir. O objetivo é que um fique 
sem rir, enquanto o outro pode fazer 

caretas, dizer alguma coisa, fazer barulhos 
para tentar conseguir que o primeiro dê 

risada. Só não vale encostar no outro, por 
exemplo, para fazer cócegas. Podem 

marcar um tempo para que um tente fazer 
o outro rir. Depois, troquem. Quem estava 

sério, precisa agora fazer o outro rir. Se 
houver mais pessoas na brincadeira, todos 
podem tentar fazer os outros rirem. Vale 

caretas, sons. Só não vale rir! 
 

Estimular perceber Possibilidades e 
limites nas brincadeiras e interações. 

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”. 

 



 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


