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

COMPARANDO E AGRUPANDO

JOGO DAS SEQUÊNCIAS
DAS CORES

FANTASIANDO COM CAIXAS

LEITURA: “BEM LÁ NO ALTO”

“CUIDA COM CUIDADO”,
PALAVRA CANTADA

Você fica horas escolhendo um presente
bem bonito, prepara um embrulho
caprichado, entrega para a criança e
espera a reação dela. Mas, para a surpresa
geral, o brinquedo é rapidamente deixado
de lado e o que chama mesmo a atenção
é aquela caixa grande e colorida.
Não tem jeito: bebês e crianças pequenas
adoram esses recipientes! A fascinação
traz a chance para o aprendizado.
Vamos pensar fora da caixinha e deixar
que brinquem e inventem!

Neste livro, um urso avista um
bolo. Ele parece muito apetitoso.
Mas, puxa, está bem lá no alto.
Como o urso vai conseguir pegá-lo?
Um livro para crianças bem
pequenas em que se mostra o
quanto é bom poder contar com a
ajuda dos amigos — e de
acontecimentos inesperados!

A atividade é simples: você
poderá usar talheres de plástico
ou usar os talheres que a
família usa para as refeições.
Poderá desenhar os formatos
dos mesmos em uma folha e
colar no porta talheres. A
criança irá organizar na
sequência. Esta atividade
desenvolve a coordenação viso
motora e noção de espaço
(dentro/fora).

Você poderá usar garrafas pets e
bolinhas plásticas ou feitas de
papel colorido. Inspire-se!
Marque em cada garrafa a
sequência de cores que deverá
seguir, e deixe a criança
solucionar este conflito.
A atividade vai trabalhar a
percepção visual, discriminação e
associação das cores.

https://www.youtube.com/watch?
v=9pwmV_D49_g

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

Essa canção não conta uma
história, propriamente. Ela
comenta de maneira lúdica os
cuidados que os adultos,
normalmente, têm com seus
filhos. A graça está na
comparação com os demais
animais (peixinho, passarinho,
cachorrinho e potrinho) que
demandam muito menos cuidado
do que o ser humano, ou, como
diz a canção, do que o “bicho
homem”.
Você pode acessar:
https://www.youtube.com/watch
?v=1X_ow1SKMys&feature=emb
_logo

