
 

  



  
  
 

 

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 

SEPARAÇÃO 
 

Você irá selecionar diferentes 
objetos e materiais numa única 
bandeja, deixar potinhos vazios 

à frente para que a criança 
possa fazer a separação de 

acordo com a especificidade de 
cada objeto. 

 
A atividade deve ser 

supervisionada por um adulto 
para não haver risco de 

acidente as crianças. 
 

A proposta trabalha 
concentração, 

similaridades/diferenças e 
atenção. 

 

ENCHENDO COPOS 
 

Pegue copos iguais transparentes, 
faça marcações com fita ou caneta 
permanente colocando diferentes 

medidas. Deixe uma jarra ou garrafa 
com água com a criança para que 

possa ir enchendo os copos. 
Incentive-a para que alcance 

exatamente a marcação.  
Se passar, peça para que ela retire 

um pouco; e se faltar, que 
acrescente aos poucos. Depois, você 
pode pedir para que ela ordene os 

copos de forma crescente em 
relação às quantidades. 

 
Essa atividade trabalha 

coordenação, quantidade 
(mais/menos) e comparação. 

LIVRO “NINGUÉM É IGUAL  
A NINGUÉM” 

Regina Otero e Regina Rennó 
 

Que ninguém é igual a ninguém todo 
mundo já sabe. A novidade do livro é 

que ele mostra como é gostoso a 
gente ser o que é, sentir o que sente 

e viver como vive, 
independentemente da opinião dos 
outros. O livro traz uma proposta 

lúdica muito especial. 
Acesse e conheça a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=
9b6QJHiP0Yo 

 

MÚSICA “NINGUÉM É IGUAL A NINGUÉM” 

Milton Karam 

Não queira ser aquilo que o outro é, 
não queira ser aquilo que o outro é 

Nem que o outro seja, 
Ora veja, tudo aquilo que você quer. 

Ninguém é igual a ninguém, 
ainda bem, ainda bem 

A gente mesmo se inverte no espelho, 
o que reflete exatamente esse conselho. 

 
Acompanhe e cante acessando. 

https://www.youtube.com/watch?v=JCiat8
biDFM&feature=share&app=desktop 

 
Estimule a criança a experimentar 

brincadeiras acolhedoras e desafiadoras 

A OUTRA METADE  
DA FRUTA 

 
Recorte de revistas ou 
desenhe cinco frutas 
diferentes e cole em 

papelão para ficar mais 
durinho.  

Depois divida ao meio, 
embaralhe e peça à 

criança para encontrar as 
metades formando as 

frutas como um quebra--
cabeça. 

 
A criança vai comparar a 

diferença e a semelhança. 

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. 
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