
 

  



  
  
 

 

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 

COMBINANDO AS 
FORMAS 

 
Você irá desenhar formas 

e desenhos e colar no 
fundo de copinhos 

descartáveis virados de 
ponta cabeça. Deverá 

haver duas ou três formas 
de cada para que a criança 
possa fazer a combinação 

e ir encaixando-as. 
 

Esta atividade trabalha a 
atenção e o 

conhecimento de algumas 
formas. 

 

AGILIDADE 
 

Você irá colocar diversos 
copinhos descartáveis no 

chão, todos bem 
próximos. Vai jogando 

bolinhas de papel ou de 
roll-on de desodorante 

para que a criança 
consiga ir pegando-as 
com o copinho, sem 

colocar a mão na 
bolinha. 

 
Essa atividade trabalha 

a motricidade fina, 
controle motor, 
concentração e 

agilidade. 
 

LUVA DO BARULHO 
 

Vamos criar a luva do barulho! 
Você pode fazer com uma luva de lã, canetas 
marcadoras para tecido, guizos pequenos de 

várias cores, cola quente e retalhos de tecido. 
Para montar a luva do barulho você pode 

desenhar as carinhas dos personagens com a 
caneta para tecido e decorar. Faça detalhes 

como laços e gravatinhas com retalhos 
pequenos de tecido. Para os brincos, use os 
guizos, eles podem ser colados com a cola 

quente também. É só soltar sua imaginação e 
criar um personagem diferente em cada 

dedinho da luva. 
 

Estimular a criar e contar história oralmente. 
 
 

QUEM TEM MEDO DO QUÊ? 
 

Como todo escritor que se preza, Ruth Rocha é 
uma conhecedora da alma humana e, por isso, 
ela sabe que todo mundo tem medo de alguma 
coisa. Nesse livro, ela resolveu fazer uma lista — 
em versos rimados caprichadamente — de tudo 

quanto é medo que existe. 
Só faltou um: a cada página lida, o medo de 

"Quem tem medo de quê?" chegar logo ao fim: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gtUOzxEpq
UE 

 
Demonstrar interesse e 

atenção ao ouvir histórias 
e outros textos. 

O MEU CHAPÉU  
TEM TRÊS PONTAS 

 
O meu chapéu tem três pontas 
Tem três pontas o meu chapéu 
Se não tivesse três pontas 
Não seria o meu chapéu 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=Q5cJLqReskE 
 

 

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

 

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

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


  
  
  



  
  

 

  



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


