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

ENCAIXANDO DESENHOS
E FORMAS

O MAR ESTÁ NA GARRAFA

BRINCAR DE ESCONDEESCONDE

BOLICHE DIFERENTE

MUSICALIZAÇÃO:
CIRANDA DOS BICHOS

Utilizando um papelão grande,
você vai recortar formas e
desenhos de tamanhos
variados.
Entregue as partes recortadas
para que as crianças encontrem
onde se encaixa cada desenho
e observe suas estratégias.
Explorar e semelhança
e diferença

Materiais:
Corante alimentar azul.
Óleo e água.
Garrafa.
Encha a garrafa com três
quartos de água. Coloque gotas
do corante e misture.
Complete a garrafa com óleo.
Tampe e balance.
O ar fechado na garrafa vai
fazer bolhas, ondas e efeitos
para brincadeiras divertidas.

Com seu pequeno, sente-o
sobre o tapete de frente
para você.
Coloque várias almofadas
a seu lado e pegue um
brinquedo que ele goste.
Mostre bem o brinquedo, cubra
os olhos dele e coloque-o
imediatamente debaixo
de uma das almofadas.
Surpreenda-o, abra os olhos e
diga: “Onde está o brinquedo?”

Pegue um balão, um pedaço
de barbante e algumas
garrafas pet.
Dentro do balão você pode
colocar alguns grãos, para que
a criança possa sentir o peso
dentro dele. Em seguida, fixe o
balão no teto e faça uma fila
com as garrafas.
O desafio da criança é pegar
o balão e arremessar
nas garrafas, para que eles
caiam.

Estimular possibilidades
e limites nas brincadeiras
e interações.

Comemorar e incentivar
tornam a atividade muito
mais divertida.

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

Escutar música, cantar e fazer
gestos deve fazer parte das
atividades diárias de Educação
Infantil, pois aguça a
sensibilidade, estimula os
alunos a serem bons ouvintes
e assim poderem desenvolver
atividades práticas em relação
à musicalização.
Link do vídeo “Ciranda dos
bichos”, com o grupo Palavra
Cantada:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=slShEL-N1mA

