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

O RETORNO DA BOLINHA
Você vai precisar de uma garrafa transparente
com um bocal que você consiga passar sua
mão, uma tira de papel com a largura de
metade da garrafa e comprimento suficiente
para dar uma volta completa na garrafa, fita
adesiva, um objeto para ficar dentro da garrafa
surpresa. Pode ser uma bolinha até uma bolinha
de papel colorido amassado.
Abra a tampa da garrafa e cole por dentro a
faixa de papel, deixando metade da garrafa
coberta e metade com a parte transparente
aparecendo.
Coloque o objeto dentro e tampe a garrafa.
Está pronto seu brinquedo caseiro. Mostre,
primeiro na sua mão, tomando o cuidado para
manter o objeto na metade coberta dela.
Em seguida, como uma surpresa, incline a
garrafa para que a bolinha apareça.
Experimentar brincadeiras acolhedoras e
desafiadoras

PIÃO DE CD
Você irá precisar de um CD
velho
e duas tampinhas de garrafa
pet. Usando cola quente ou fita
adesiva você vai colar uma
tampinha de cada lado, bem no
centro do CD, espere secar e
pode começar a rodar o seu
pião que com certeza toda a
família irá se divertir!
Não esqueça de deixar que
seu(sua) filho(a) decore da
maneira que desejar!
Esta atividade trabalha a
coordenação motora.

TODO MUNDO CHORA
O que acontece quando a
fome aperta, o soninho bate
e a barriguinha dói?
A maneira mais natural do
bebê expressar os
incômodos é mesmo abrindo
o berreiro.
Vamos dividir esses
momentos e entender que
logo tudo isso passará.

CESTO DAS CORES
Espalhe baldes, caixas,
cestos ou recipientes
grandes e identifique-os
com cores diferentes usando
fitas, guache ou papel para
que seu(sua) filho(a) possa
acertar as bolinhas coloridas
feitas de papel ou plásticas
na cor correspondente.

O RATINHO, O MORANGO VERMELHO
MADURO E O GRANDE URSO
ESFOMEADO
Esta é uma divertida fábula sobre a
esperteza dos pequenos contra a força
dos gigantes. O ratinho que protagoniza
as cenas tenta esconder um morango
maduro de um grande urso que, aliás,
não aparece na história. Um interlocutor
oculto, mais esperto ainda que o rato (e
com o qual a criança se identifica), é
quem vai narrando a
história, ao mesmo
tempo que convence
o ratinho a dividir o
morango com ele.
Acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=IZVJ
rx7cO6A&t=8s

Experimentar brincadeiras
acolhedoras e desafiadoras

Acesse o vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=8Z3FDAt9zDw
Comunicar-se por gestos
balbucio e fala

Observe-o primeiro e depois
faça as intervenções
necessárias! Aproveitem!
Experimentar brincadeiras
acolhedoras e desafiadoras

Comunicar-se por gestos balbucio e fala.

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

