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

QUEBRA-CABEÇA DIVERTIDO

JOGO DA BANDEJA DE CORES

TESTANDO E GRUDANDO

LEITURA CLAP

HORA DE CANTAR

Usando tampas de isopor,
papelão ou bandeja de frutas,
você irá recortar diferentes
formas em cada recipiente
selecionado, mas é importante
que sejam todos da mesma
espécie; irá espalhá-las numa
mesa ou no chão misturando-as
para que a criança observe e
encontre quais se encaixam
formando o par.
Essa atividade trabalha a atenção
e raciocínio lógico.

Você precisará de uma bandeja de ovos de
papelão para ser a base. A segunda bandeja
você irá recortar de maneiras diferentes,
mas de forma que seja possível encaixá-las
na base.
Deixe seu filho colaborar na pintura de cada
peça, bem colorido para que quando
conseguir completar o jogo fique bem
bonito!
Essa atividade estimula o raciocínio lógico e
atenção da criança.

Selecione diferentes objetos de casa
e que não ofereçam risco à criança,
vá cortando alguns pedaços de fita
adesiva para os bebês fixarem esses
objetos na parede. Deixe-os que
façam essa pesquisa à maneira deles,
sem muita intervenção do adulto.
Esta atividade vai trabalhar a
autonomia da criança, atenção e
coordenação.

Quando o leitor menos esperar, o Livro
Clap pode: - Sair voando por aí, - Bater
na porta de alguma casa, - Começar a
levantar pesos e a fazer abdominais, - Se
transformar em um bumbo ou em uma
sanfona — nunca se sabe!
Então, o melhor é agarrá-lo com as duas
mãos e aproveitar: abrir e fechar suas
páginas, inventar sons e palavras, criar
novas histórias e tudo aquilo que a
imaginação mandar.
Quem gostou da ideia bata palmas!
Clap, clap!
https://www.youtube.com/watch?v=2Kb3Us58mk

Se você está contente

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

Se você está contente bata
palmas
Se você está contente bata
palmas
Se você está contente, quer
mostrar
Pra toda gente
Se você está contente bata
palmas
https://www.youtube.com/
watch?v=bdfEnGVNWJM

