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

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.

Estimular cuidados e solidariedade. Demonstrar imagem positiva de si. Demonstrar independência no cuidado com seu corpo. Demonstrar interesse e atenção ao ouvir histórias e
outros textos. Criar e contar história oralmente. Explorar e descrever semelhança e diferença. Relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais.
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

SOLTANDO PIPA

INVENTANDO HISTÓRIAS

ONDE ESTÁ?

HISTÓRIA: A CESTA DE DONA
MARICOTA

VAMOS CANTAR

Vamos aproveitar o espaço fora de
casa e fazer uma pipa de papel
amarrado a um barbante, e aí é só
deixar a criança correr e se divertir
na brincadeira.

Que tal brincar de inventar
histórias?
Basta pegar um cesto e
colocar diferentes
brinquedos. Não tem
brinquedos? Não há
problema! Utilize alguns
objetos como: copo, talheres,
tecidos, entre outros.
Vá tirando os objetos do cesto
e construindo a história. Não
se esqueça de pedir ajuda à
sua criança.

Você vai precisar de três copos
plásticos coloridos. Alguns
objetos pequenos que caibam
dentro desses copos como:
feijões, macarrões, brinquedos
pequenos...
Coloque os copos de cabeça
para baixo, dentro de um deles
esconda um objeto explique ao
seu pequeno curioso que ele
deve descobrir onde está o
objeto escondido.

Uma dica para desenvolver a
coordenação motora e interação.

Esta brincadeira estimula a
fala, a imaginação e ainda
traz diversão aos pequenos.

Deixe sua criança se expressar
verbalmente, supor hipóteses,
elaborar estratégias para a
descoberta.

“A cesta de dona Maricota”, os
alimentos ensinam as vantagens
nutritivas de se comer verduras,
frutas e legumes.
A leitura é de grande
importância para o
desenvolvimento da inteligência
dos bebês e filhos porque é uma
função superior do cérebro e
ajuda a desenvolver conexões
neurológicas.
Segue link da história contada no
Youtube:
https://www.youtube.com/watc
h?v=901SNLf2GWc&app=deskto
p

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

“Sopa” – Palavra Cantada
Cante e toque com duas colheres de pau
O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem espinafre?
Será que tem tomate?
Será que tem feijão?
Será que tem agrião?
É um, é dois, é três…
O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem farinha?
Será que tem balinha!?
Será que tem macarrão?
Será que tem caminhão?!
É um, é dois, é três…
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5
FcvIOw
Explorar diferentes fontes sonoras nas
brincadeiras

