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

LEITURA: EM CIMA
DAQUELA SERRA

BATATA-QUENTE

CARRINHO DE LATA

PING-PONG COM BALÕES

Sentados em círculo, os
participantes vão passando a bola
e cantando: “Batata quente,
quente, quente...”. Em algum
momento, o participante
escolhido e de olhos fechados irá
gritar: “Queimou!” Quem estiver
com a bola ou objeto, se queimou
e terá que cumprir o combinado,
passando esse a gritar:
”Queimou!”.

PINTURA COM CARIMBOS
CASEIROS

Bem fácil de construir e ótimo
para brincar. Primeiro, pegue uma
lata de leite, um arame e um fio
ou barbante.
Em seguida, fure os dois lados da
lata. Encha a lata com areia.
Atravesse o arame entre os furos e
amarre uma linha nas
extremidades dos arames.
Saia por aí puxando e inventando
caminhos, desafios e
possibilidades.

Sente-se e coloque o bebê em seu
colo com o livro à frente. Ao ler,
pronuncie as palavras lentamente,
faça diferentes entonações de voz
e invente mímicas. Deixe que
observe as imagens, aponte as
ilustrações com o dedo nos
personagens e objetos, falando
seus nomes.
Estimule o bebê participar de
situação de escuta.
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=124&v=8oJVhqXF
r3E

Brincar de Batata quente é muito
divertido. O único material
necessário é uma bola ou qualquer
objeto que estiver à disposição.
A brincadeira estimula a agilidade,
a atenção, coordenação motora e
promove socialização.

https://territoriodobrincar.com.br
/brincadeiras/carrinho-de-lata/
Perceber possibilidades e limites
nas brincadeiras.

Explorando o lado artístico das
crianças, vamos realizar uma
pintura utilizando diferentes
carimbos.
Busque por materiais criativos
para essa proposta:
Sugestões:
• Talheres de plástico;
• Rolos de papel higiênico;
• Botões;
• Tampinhas de garrafa;
• Rolhas;
• Esponjas de cozinha ou de
banho;
• Algodão.
Agora, experimente cada um dos
materiais escolhidos e se jogue
nessa arte divertida!

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

Materiais:
2 pratos de aniversário, de plástico
ou papel;
Fita adesiva para dividir a área de
jogo (opcional);
2 palitos de picolé ou garfinhos de
madeira;
1 balão.
Como jogar:
Faça as raquetes grampeando ou
colando os pratos nos palitos de
picolé.
Para jogar é só impulsionar o balão
para cima com um golpe de
raquete.
Desenvolver interação por meio
da brincadeira.

