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Prezadas famílias 

Esperamos que tenham aproveitado bastante as propostas de 

interações e brincadeiras sugeridas no bloco anterior e que, 

em meio a essa interação, tenham tido experiências 

significativas, tanto no que se refere aos vínculos afetivos 

quanto às aprendizagens. 

Neste momento em que nossas crianças continuam em casa 

como forma de prevenção ao COVID-19, gostaríamos de 

continuar com as propostas didáticas para serem 

desenvolvidas com as crianças durante a semana, a fim de 

minimizar a ausência das propostas interativas em ambiente 

escolar.  

Apesar da distância e em meio às adversidades, procuramos 

estar próximos a vocês neste momento ímpar. 
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Partindo do fato que as experiências vivenciadas pelas crianças contribuem significativamente para 

seu desenvolvimento e aprendizagem, deixaremos aqui algumas sugestões para que você 

proporcione momentos agradáveis de interação e brincadeiras com seu bebê durante a semana. 

Aproveitem cada momento! 

 

SUGESTÕES: 

 

 

1- Caixa dos tesouros 

 

Selecionar uma caixa de papelão ou bacia grande e colocar dentro 

dela vários materiais como rolinho de papel higiênico, potinhos, 

tampas, coadores de chá, molhos de chave, prendedores de 

roupa, entre outros.  Apresente a caixa deixando que o bebê a 

explore livremente. Fique observando essa exploração e atento 

para apoiá-lo caso necessite. 

               Essa exploração proporciona momentos de aprendizagem para      

os bebês especialmente no que se refere à correspondência 

entre causa e efeito, como por exemplo: o molho de chaves faz      htpps://maternarebrincar.wordpress.com                                                                                                                        

barulho cada vez que ele o balança.                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

2- Passeio de carrinho  

 

Selecionar uma caixa de papelão que caiba o bebê. Para ficar mais confortável, coloque uma 

almofada ou um cobertor dentro da caixa.  

Faça um convite para um passeio de carrinho pela casa. Coloque o 

bebê na caixa e puxe fazendo-a deslocar pelo espaço imitando o 

som do carro e da buzina. Enquanto passeiam, converse com ele, 

mostre as coisas e as pessoas que estiverem no caminho. 

Preparem-se para um momento de muita interação e divertimento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Fonte: pixabay.com 
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3- Música envolvendo as partes do corpo 

 

Cantar para os pequenos favorece o vínculo entre o adulto e o bebê, estimula o 

desenvolvimento da linguagem oral, entre tantos outros benefícios. 

Com o bebê sentado ou deitado na cama ou tapete, cante a música “Conheço um jacaré” 

olhando para ele, para que consiga ver suas expressões faciais e seus gestos.  A cada parte 

do corpo citada na música, vá cantando animadamente e tocando o corpinho do bebê.  

 

                                                             Conheço um jacaré 

Eu conheço um jacaré 

Que gosta de comer 

Esconda seu nariz 

Senão o jacaré 

Come seu nariz e o 

Dedão do pé 

 

Eu conheço um jacaré 

Que gosta de comer 

Esconda seus olhinhos  

Senão o jacaré 

Come seus olhinhos e o 

Dedão do pé 

 

Eu conheço um jacaré 

Que gosta de comer 

Esconda suas orelhas 

Senão o jacaré 

Come suas orelhas e o 

Dedão do pé 
 

Se você ainda não conhece a música pode acessar em:  https://www.youtube.com/watch?v=KtUXKsWsZvg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KtUXKsWsZvg
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4- Caça ao brinquedo 

Essa é para os bebês que já ficam em pé ou engatinham. 

Com o bebê sentado no chão ou em pé apoiado no sofá ou na 

cama, coloque um brinquedo ou objeto a certa distância para 

que ele engatinhe ou ande para buscá-lo. A brincadeira 

estimula o bebê que está apto a andar e a engatinhar.  

 

Para os que ainda não andam e nem engatinham, estimule o 

bebê pendurando brinquedos e/ou fitas coloridas para que ele 

segure com as mãozinhas. 

                                                                                                                                      Photo by Lawrence Makoona on Unsplash 

 

 

5- Explorando os sons 

A ideia aqui é que os bebês explorem diferentes sons por meio de chocalhos que você pode 

confeccionar em casa.  

Selecione potinhos de iogurte, caixinhas de creme dental 

e garrafas pet pequenas, fita adesiva e diferentes grãos 

(feijão, arroz, milho). Após colocar os grãos, coloque um 

pote sobre o outro e passe fita adesiva para lacrar. Os 

sons produzidos pelos chocalhos serão diferentes de 

acordo com a quantidade e tipo de grãos utilizados. 

Lembre-se de lacrar muito bem os potinhos, caixinhas ou 

garrafas para evitar que sejam abertos pelo bebê. Permita que ele explore livremente os novos 

brinquedos e os diferentes sons produzidos por eles. 

Referências: 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 

DF, 2017. 
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