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APRESENTAÇÃO
A Primeira Infância, que compreende o público de 0 a 6 anos, é o marco
inicial do desenvolvimento humano e, por isso, deve ser estimulada de
modo integralizado, priorizando as potencialidades da criança nas suas
relações interpessoais e com o mundo.
Assim, o Programa Criança Feliz (PCF) / Primeira Infância no SUAS (PIS),
por meio de visitas domiciliares, assume um importante papel na
construção das políticas públicas para a Primeira Infância,
especialmente no que concerne ao acompanhamento do
desenvolvimento infantil de forma integral e ao fortalecimento dos
vínculos entre as crianças e seus/suas respectivos(as) cuidadores(as).
Produzida e organizada pela equipe do PCF/PIS do município de
Serrolândia, com adaptações de inúmeras atividades dispostas em redes
digitais e outras referências, este guia se configura como uma
importante ferramenta para visitadoras(es) do PCF/PIS e demais
profissionais do âmbito da Primeira Infância, dispondo de uma gama de
atividades possíveis e potencializadoras, que estimulam os diversos
aspectos cognitivos, motores, sensoriais, emocionais, etc. da criança.
As atividades estão subdivididas em seções, respeitando a diversidade
do público prioritário do Programa, que ampara gestantes e crianças de
0 a 3 anos do Cadastro Único, bem como crianças de 0 a 6 anos do
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e crianças de até 6 anos
afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medidas de
proteção judicial.
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Embora neste Guia encontremos uma seção de atividades para pessoas
com deficiência, qualquer uma das propostas pode ser feita com esse
público, necessitando apenas de algumas adaptações, a fim de se
adequarem as especificidades de cada criança. A inserção de uma seção
específica no guia não tem como intuito demarcar ou limitar atividades
para pessoas com deficiência, mas sugerir práticas que sejam
contextualizadas e potencializem a convivência com as deficiências de
cada um/a. Qualquer outra criança, independentemente de ter ou não
deficiência, também pode realizar as atividade da supracitada seção.
Esperamos que esse material possa aprimorar e contribuir com o
trabalho dos diversos profissionais que atuam no âmbito da Primeira
Infância, de modo a potencializar o desenvolvimento integral infantil e
tornar possível uma infância digna e inclusiva para todos e todas.

Luciano Santos Xavier
Coordenador do Centro de Referência
de Assistência Social de Serrolândia/BA.
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Faixa etária de 0 a 3
meses
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OLHO NO OLHO
O QUE ESTIMULA?
Fortalecimento de vínculos
entre ambos.

Fonte: Depositphotos, 2019.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- O rosto de quem exerce seus
cuidados.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
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1. Coloque a criança deitada e fique em frente dela;
2. Levante a sobrancelha;
3. Abra e fechar a boca;
4. Mostrar a língua;
5. Fazer bicos com os lábios;
6. Piscar um dos olhos;
7. Falar em tom rítmico e de modo mais exagerado
para o bebê são formas de brincar com o bebê.

DESCOBERTA DAS
MÃOS
O QUE ESTIMULA?
Reflexo para segurar objetos
diversos e diferentes sensações
táteis.

MATERIAIS
UTILIZADOS

- Objetos com diferentes
texturas.

Fonte: Maternarebrincar, 2016.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Ofereça um de cada vez os diferentes
objetos para que o bebê possa agarrar.
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ESPELHO
COMO FAZER/
DESENVOLVER
O QUE ESTIMULA?
Percepção/estimulação visual.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- O rosto de quem exerce seus
cuidados e espelho.

1. Fique em frente da criança e
realize expressões faciais do tipo:
levantar a sobrancelha, sorrir,
colocar a língua para fora, dentre
outras, e lhe é dado um tempo
para que ele responda o estímulo
apresentado. Da mesma forma
que nos colocamos como imagem
para o bebê, a fim de que ele imite
o movimento, é importante se
colocar como espelho do bebê,
imitando as expressões faciais
dele.
2. Observe as expressões que o
bebê realiza involuntariamente e
repita-os.
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Fonte: Crescer, 2014.

PÊNDULO
O QUE ESTIMULA?
A percepção/estímulo visual e auditivo,
quando o objeto utilizado como
pêndulo for o chocalho.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- 1 objeto ou brinquedo.

Fonte: Movimento Down, 2016.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Pegue o objeto ou brinquedo escolhido;
2. Faça um movimento pendular com um
objeto na frente do rosto do bebê (mantendo
certa distância dos olhos), levando-o a buscar
tais objetos de um lado a outro.
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BRINCAR LIVRE
O QUE ESTIMULA?
A percepção da relação causa-efeito.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Tapete E.V.A;
- Brinquedos diversos (paninhos,
argolas, potinhos, chocalhos,
refletores
de
imagem
e
mordedores
com
texturas
diferentes e cores contrastantes.
Fonte: Guia de Bem Estar, 2021

COMO FAZER/
DESENVOLVER
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1. Coloque o bebê deitado de costas no
tapete de E.V.A no chão;
2. Pendure alguns brinquedos por cima do
bebê e coloque outros ao lado;
3. Estimule o bebê a explorar todos os
brinquedos;
4. Converse com o bebê durante a
brincadeira.

Faixa etária de 4 a 6
meses

12

MOMENTO DE
LEITURA
O QUE ESTIMULA?
Desenvolve a habilidade de escuta,
memória e vocabulário. Além disso,
potencializa a percepção visual da
relação causa-efeito e afetiva.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Livros infantis com imagens simples,
de plástico, tecido ou capa dura.

Fonte: Bebê Fralda, 2020.

COMO FAZER/
DESENVOLVER

Fonte: Veloso Valentim, 2018.
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1. Conte a história e mostre
as figuras para o bebê.
2. Estimule a curiosidade do
bebê mostrando as figuras
do livro, permitindo que ele
toque as páginas ou ouça
os sons (em caso de livro
sonorizados).

MASSAGEM

O QUE ESTIMULA?
Vínculo afetivo e sensação de
felicidade e segurança.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Óleo ou creme hidratante
infantil.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Ponha o bebê deitado ou semisentado;
2. Coloque algumas gotas do óleo na
palma das mãos;
3. Realize movimentos de massagem
específicos no bebê.
4. Observe qual a reação e aproveite
para conversar com ele.

Fonte: Natura, 2018.

Fonte: Freepik, 2020.
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CHUTANDO ÁGUA

O QUE ESTIMULA?
Desenvolvimento cognitivo.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Banheira ou
recipiente grande;
- Água.

Fonte: Casa Prática Qualitá, 2020.

qualquer

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Coloque um pouco de água na
banheira ou no recipiente.
2. Segure o bebê em posição
sentada, e observe como seu
bebê experimenta estar na água,
chutando com as pernas.
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PREPARAR,
APONTAR, VAMOS
O QUE ESTIMULA?
O senso motor e equilíbrio.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Tapete de E.V.A.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Coloque o bebê de bruços, em
posição de engatinhar, coloque a
palma das suas mãos contra a sola
dos pés do pequenino.
2. Observe o comportamento dele
quando você faz isso, se ele se
entusiasma e tenta se movimentar,
numa ação de ensaio para engatinhar.

Fonte: Baby Center, 2015.
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FICANDO DE
BRUÇOS
O QUE ESTIMULA?
Fortalecimento dos músculos do
pescoço
ao
sustentar
gradativamente a cabeça.

MATERIAIS
UTILIZADOS

Fonte: Bebedinhos, 2010.

- Brinquedos diversos.

COMO FAZER/
DESENVOLVER

Fonte: Mundo Ovo, 2013.
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1. Coloque o bebê de bruços,
2. Aproxime e distancie seu rosto do
rosto do bebê, para que ele levante a
cabeça e o tronco.
3. Além disso, coloque brinquedos na
frente do bebê e movimente-os de
um lado para o outro.

BOLHA DE SABÃO
O QUE ESTIMULA?
Coordenação olho-mão.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Canudos;
- Fita adesiva;
- Detergente neutro;
- Um recipiente com água.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Junte todos os canudos e
passe a fita adesiva, até que
fiquem
todos
bem
amarradinhos;
2. Pegue o recipiente com água e
coloque algumas gotas de
detergente neutro e misture
bem;
3. Coloque o bebê em posição
semi-sentada, no carrinho ou no
colo de uma outra pessoa;
4. Escolha uma das pontas para
mergulhar na água e a outra use
para assoprar e fazer as
bolhinhas;
2. Bem devagar e com cuidado
para não ir em direção aos olhos
do bebê, sopre as bolhas para
que ele estique as mãozinhas
para pegá-las ou estourá-las.

Fonte: Pinterest, 2020.

18

Faixa etária de 7 a 9
meses
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PISTA DE
OBSTÁCULOS
O QUE ESTIMULA?

Desenvolve a coordenação olho-mão e
coordenação motora.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Copos descartáveis;
- Brinquedos pequenos.

Fonte: TempoJunto, 2015.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Faça várias torres de copos ao
longo do piso, com um brinquedo no
topo para ficar mais interessante
(preferencialmente de cores e
tamanhos diferentes).
2. Pronta a “pista de obstáculos”,
coloque o bebê no chão e espere a
reação dele;
3. Ao ver o piso conhecido com
objetos diferentes, a tendência é
aguçar a curiosidade e fazer com que
o bebê vá na direção da torre com os
copos para entender o que é aquilo e
o que está fazendo ali.
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CORTINA
SONORA
O QUE ESTIMULA?
Estimular o tato, a percepção
auditiva e oralidade.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Barbante ou corda;
- Fita adesiva;
- Objetos variados de plástico,
metal
e
brinquedos
barulhentos.

Fonte: Educar Kids, 2018.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
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1. Fazer uma espécie de varal com o
barbante ou corda, utilizando a fita
adesiva para fixá-lo;
2. Pendurar os objetos no varal;
3. Estimular a criança para que toque e
escute os objetos, ajudando-a se
necessário.

BOLINHA ENTRAR E
SAIR
O QUE ESTIMULA?
Coordenação olho-mão e diversão.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Caixa de sucrilhos;
- 1 bolinha.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Abra dos dois lados a caixa
de cereal ou qualquer outra de
formato semelhante;
2. Peça que a criança jogue a
bolinha de um lado para o
outro;
3. Estimule a criança observar
a bolinha entrar por um lado e
sair pelo outro .

Fonte: TempoJunto, 2014.
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OBJETOS GRUDADOS
NO CHÃO
O QUE ESTIMULA?
Estimula o bebê a engatinhar.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
MATERIAIS
UTILIZADOS
- Brinquedos coloridos;
- Fita crepe.
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1. Cole os brinquedos no chão
da sala com fita crepe;
2. Coloque a criança no chão
para que ela veja os brinquedos
coloridos e saia engatinhando
para pegá-las

Fonte: Livre, 2020.

BOLAS E CUBOS
O QUE ESTIMULA?

Fortalecimento da coluna e do
abdômen, fundamental para o
bebê engatinhar no futuro.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Cubos;
- Bolas de diferentes texturas.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Entregar para a criança um
cesto com cubos e bolas.
2. Além disso, você pode
incrementar
a
brincadeira
fazendo pilhas com os cubos.
3. Jogue as bolas de um lado
para o outro para que o bebê se
interesse por se movimentar e ir
buscá-las com as mãos.
4. Lembre-se de colocar tudo um
pouco afastado do corpo do
bebê de forma que ele tenha
que deslocar o corpo para
pegar.

Fonte: MacetesdeMãe, 2013.
Fonte: MacetesdeMãe, 2013.
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Faixa etária de 10 a 12
meses
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CONVERSA DE TUBO

O QUE ESTIMULA?
Habilidades auditivas.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Tubo de papel toalha vazio.;
- Papel colorido;
- Cola branca.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Pegue o papel colorido e cole-o
no tudo de papel toalha;
2. Fale ou faça sons bobos para o
bebê através do tubo e veja como
ela reage e responde à mudança
em sua voz normal.
3. Deixe que ele dê uma olhada
para ver que sons ele pode fazer.

Fonte: Tempojunto, 2020.
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ÁRVORE NATALINA
SENSORIAL
O QUE ESTIMULA?
Desenvolvimento da coordenação
motora e fina. Reconhecer o
contatocom novas texturas

MATERIAIS
UTILIZADOS

Fonte: Brena Karla, 2020.

- Papelão;
- Tesoura;
- Cola quente;
- Materiais com texturas diversas
(exemplo: algodão, papel de lixa,
macarrão,espuma,
arroz,
feijão...)

COMO FAZER/
DESENVOLVER
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1. Pegue o papelão e recorte em
formato de árvore de natal;.
2. Cole os materiais escolhidos no
papelão, preenchendo todos os
espaços.
3. Ofereça para que a criança sinta as
diferentes texturas.

MÁSCARA
INFANTIL
O QUE ESTIMULA?
Contribui
para
o
desenvolvimento da linguagem,
criatividade e imaginação.

MATERIAIS
UTILIZADOS
Fonte: Brena Karla, 2020.

- Folhas de E.V.A coloridas ;
- Tesoura;
- Elástico;
- Perfurador;
- Lápis ou lapiseira;

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Desenhe na folha de E.V.A a
máscara no modelo que desejar;
2. Recorte em cima do traçado feito à
lápis;
3. Faça um furo em cada lateral da
máscara e amarre o elástico;
4. Agora coloque a máscara no rosto
da criança e comecem a diversão.

Fonte: Brena Karla, 2020.
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BATERIA
O QUE ESTIMULA?

Coordenação, habilidades auditivas e
exploração musical.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Chocalho;
- Colheres;
- Panelas e frigideiras;
- Sinos;
- Pratos.
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COMO FAZER/
DESENVOLVER
1.
Faça
música
usando
instrumentos que você tem em
casa ou improvisando com
panelas e colheres e coloque a
criança para realizar também.

Fonte: Tempojunto, 2016.

Faixa etária de 13 a
18 meses
(01 a 02 anos)
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CONHECENDO O
CORPO
O QUE ESTIMULA?
Trabalhar
habilidades
como equilíbrio, força,
concentração e mira.

MATERIAIS
UTILIZADOS
Fonte: Vogue, 2020.

- Batom (dê preferência as
cores mais fortes).

COMO FAZER/
DESENVOLVER

Fonte: Vogue, 2020.
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1. Pegue o batom e faça um
ponto ou qualquer outro
desenho no rosto da criança;
2. Em seguida, coloque-a na
frente de um espelho.
3. Observe se ela reage
tentando limpar a marca, isso
indica que ele percebe que há
algo fora do comum em seu
reflexo.

TAPETE LITERÁRIO
O QUE ESTIMULA?
Estimula
a
autoconfiança,
critividade e imaginação. Contribui
para
o
desenvolvimento
da
linguagem, além de estreitar os
vínculos afetivos entre pais e filhos.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- 1 pedaço de tnt medindo
1,20m x 1,20m;
- Recortes de folha EVA;
- Cola quente;
- Livros infantis.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Pegue os recortes de folha
E.V.A e faça alguns desenhos de
sua preferência;
2. Em seguida, cole os desenhos
feitos no pedaço de tecido TNT
(pode colar nas bordas ou
apenas em um dos cantos);
3. Escolha os livros infantis;
4. Agora, pegue os livros, abra o
tapete e sente-se com a criança;
5. Vale lembrar que, além da
leitura do livro, você pode
também inventar histórias ou
interagir com os desenhos
presentes no tapete.

Fonte: Brena Karla, 2020.
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ACERTE O ALVO
O QUE ESTIMULA?
Habilidades de autoconsciência
e identidade.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Caixa de papelão;
- Barbante;
- Copos descartáveis;
- Bola pequena de plástico ou borracha.

Fonte: Educar Kids, 2018.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
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1. Retirar uma das laterais da caixa;
2. Fazer um furo no fundo dos copos
descartáveis e passar um pedaço de
barbante, prendendo-o ao copo com
um nó;
3. Fixar os copos em uma das bases da
caixa, utilizando as pontas do barbante;
4. Incentivar a criança a acertar os alvos
(copos) com a bola.

ÁRVORE NATALINA
DE PAREDE
O QUE ESTIMULA?
Ajudam no desenvolvimento cognitivo,
emocional e motor da criança, além de
contribuir para desenvolver a imaginação.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Tecido TNT;
- E.V.A colorido;
- Velcro;
- Tesoura;
- Cola quente.

Fonte: Pinterest, 2020.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Corte o TNT no formato de uma
árvore de natal;
2. Desenhe no e.v.a objetos natalinos e
recorte-os;
3. Recorte pedaços pequenos de velcro,
colando um lado nos desenhos em e.v.a
e o outro no tnt;
4. Cole a árvore em uma superficie
plana e peça que a criança cole os
desenhos na árvore.

Fonte: Pinterest, 2020.
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Faixa etária de 19 a
24 meses
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FORMAS
GEOMÉTRICAS
O QUE ESTIMULA?
Trabalha cores, atenção e coordenação
motora.

MATERIAIS
UTILIZADOS

- 1 Canetinha;
- Papelão;
- Palitos colorido.

Fonte: Google Imagens.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Corte o papelão em formatos
geométricos de sua preferência;
2. Depois faça furinhos acompanhando
cada formato.
3. Feito isso será determinado a cor
para cada forma geométrica, sendo
destacada ao redor delas.
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PINTANDO AS
UNHAS
O QUE ESTIMULA?
Coordenação motora e concentração

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Papelão;
- Tesoura,
- Hidrocor ou canetinhas;
- Tinta guache.

Fonte: Ideias em casa, 2020.
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COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Corte o papelão em formatos de
mãos;
2. Depois passe o hidrocor ao redor das
mãos recortadas;
3. Faça desenhos de unhas nos dedos e
peça para as crianças pintarem cada
uma delas.

ACERTE O COPO
O QUE ESTIMULA?
Desenvolve a persistência,
paciência,
coordenação
motora
e
visomotora,
atenção e lateralidade.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- 5 copos descartáveis;
- Fita adesiva;
- 2 bolas pequenas;
- Uma superfície plana elevada .

COMO FAZER/
DESENVOLVER

Fonte: Mepoenahistoria, 2020.

1. Cole os 5 copos descartáveis
com fita adesiva sobre a
superfície;
2. Coloque as bolinhas em cima
da superfície plana;
3. Peça para a criança tentar
jogar as bolinhas em direção
aos copos para que caia dentro
deles.
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TORRE DE COPOS
O QUE ESTIMULA?
Coordenação motora fina,
concentração, paciência.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Copos descartáveis;
- Tinta guache;
- Pincéis.

Fonte: Atividades ProfLucia, 2013.

COMO FAZER/
DESENVOLVER

Fonte: Atividades ProfLucia, 2013.
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1. Pinte os copos descartáveis
com as tintas guaches;
3. Espere uns minutos para a
secagem;
2. Monte a torre de copos
empilhando-os um em cima do
outro em formato de torres até
que não sobre mais nenhum
copo.

DESENHANDO NA
AREIA
O QUE ESTIMULA?
Favorece a expressão sensorial
do tato da criança, já que
podem
apreciar
sua
temperatura, odor, textura,
etc.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Recipiente grande e raso;
- Areia limpa;
- Instrumentos para desenhar
(com dedos, colheres plásticas,
palitos de picolé ou canudos).

Fonte: Criando Com Apego, 2018.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Coloque cerca de 2 cm de
areia no recipiente;
4. Coloque a criança para
explorar a areia antes de
desenhar.
5. Ofereça os instrumentos para
a criança para que ela desenhe
na areia.

Fonte: Criando Com Apego, 2018.

40

Faixa etária de 2 a 3
anos
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IDENTIFICANDO
AS CORES
O QUE ESTIMULA?
Estimular o raciocínio
percepção visual.

e

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Lata de alumínio com tampa plástica;
- Palitos de picolé coloridos;
- Fitas adesivas coloridas;
- Lâmina ou tesoura.

Fonte: MamaOT, 2014.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Com a lâmina ou tesoura, faça
furos na tampa plástica para
introduzir os palitos;
2. Nas bordas de cada furo, cole
fitas adesivas nas respectivas
cores dos palitos;
3. Peça para a criança colocar os
palitos de acordo com as cores em
cada furo.

Fonte: MamaOT, 2014.
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PINTURA FACIAL
O QUE ESTIMULA?
Promove o desenvolvimento
pessoal, desinibição, autoestima ,
criatividade e imaginação da
criança.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Amido de milho;
- Creme para pele;
- Água;
- Corantes alimentícios (de cores
variadas).
- Pedaços de algodão, esponjas ou
pincel para pintura.

Fonte: Bigmãe, 2020.
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Fonte: Bigmãe, 2020.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Misture uma colher de chá de
amido de milho e meia colher
de chá de creme e mexa até
que fique bem homogêneo.
2. Acrescente meia colher de
chá de água e o quanto quiser
de corante.
3. Agora, com o algodão,
esponja ou pincel faça
desenhos no rosto da criança.

TINTA DE AMIDO
DE MILHO
O QUE ESTIMULA?
Estimula a comunicação, a
sensibilidade, a criatividade
e aumenta a capacidade de
concentração e expressão
da criança.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Guache líquida;
- Amido de milho;
- Xícara para medir;
- Colher;
- Tigela .

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Misture uma xícara (240
ml) de tinta guache líquida
e uma xícara (125 g) de
amido de milho em uma
tigela para fazer uma tinta
grossa, que grude bem no
papel.
2. Realize a atividade com
a criança, aplicando a tinta
em um papel em branco,
explore a criatividade.

Fonte: Escola Villare, 2014.
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IDENTIFICANDO
AS CORES
O QUE ESTIMULA?
Estimular o raciocínio
percepção visual.

e

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Um pedaço de isopor;
- Palitos de picolé coloridos;
- Tintas guache com as mesmas
cores dos palitos de picolé;
- Pincel.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
Fonte: Taiane Santos, 2020.
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1. Pegue o isopor e desenhe
alguns círculos (todos com o
mesmo tamanho);
2. Em seguida, pegue o pincel e as
tintas e pinte os círculos;
3. Espere secar e faça furos dentro
dos cículos;
4. Depois, peça para a criança
colocar os palitos nos furos de
acordo com as cores de cada
círculo.

QUEBRA-CABEÇA
O QUE ESTIMULA?
Estimula o raciocínio lógico e
concentração. E também auxilia
no
desenvolvimento
físico,
neurológico, psicomotor.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Cola branca;
- Papelão;
- Imagens impressas ou recortadas;
- Tesoura.

Fonte: Taiane Santos, 2020.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Pegue as figuras e cole-as no
papelão;
2. Espere secar e corte cada figura em
duas ou quatro partes iguais (depende
do nível de dificuldade que você
desejar);
3. Coloque as peças misturadas na
frente da criança, e explique para ela
que deve tentar montá-lo.
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TÚNEL PARA
BOLINHAS
O QUE ESTIMULA?
Coordenação motora e atenção.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Cartolina de cores variadas;
- Fitas adesivas coloridas;
- Uma bolinha pequena.
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COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Corte a cartolina em direção
horizontal na largura de 20 cm;
2. Cole os pedaços no chão em
formato de túnel e cole as laterais
com fita colorida;
3. Peça para a criança jogar a
bolinha na direção em que ela
possa passar por dentro do túnel.

Fonte: Ideias Em Casa, 2020.

PALITOS GEOMÉTRICOS
O QUE ESTIMULA?
Estimula a aprendizagem de
cores e lógica. Além de atenção
e concentração.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Palitos de picolé de cores
sortidas;
- Velcro;
- Tesoura;
- Cola quente.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Recorte o velcro em pedaços
pequenos, com medidas iguais
tanto para a parte macho, quanto
para fêmea;
2. Cole com a cola quente os
pedaços de velcro nas pontas dos
palitos.

Fonte: Tempojunto, 2017.
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JOGO DO CAMINHO
O QUE ESTIMULA?
Desenvolver
a
coordenação
motora grossa das crianças.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Fita crepe.

Fonte: Tempojunto, 2016.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Escolha um local amplo;
2. Cole a fita crepe no chão fazendo
diversas formas. Podem ser em linha
reta, zig zag, círculo;
3. Peça que a criança ande em cima
da fita.
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Fonte: Tempojunto, 2016.

ARMADILHA DE
CREPOM
O QUE ESTIMULA?

Trabalha equilíbrio e concentração.

MATERIAIS
UTILIZADOS
Fonte: Tempojunto, 2016.

- Papel crepom;
- Tesoura sem ponta;
- Fita adesiva.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Pegue o papel crepom e corte-o
em tiras.
2. Cole as tiras de papel crepom
ligando
uma
parede
a
outra(podem ser de um móvel a
outro também) formando uma
espécie de teia.
3. Coloque em alturas e posições
diferentes para criar o efeito de
obstáculo e desafie a criança a
atravessar de um lado para o
outro no corredor, sem arrancar
as tiras e chegue ao destino final.

Fonte: Tempojunto, 2016.
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ENCAIXE AS
FORMAS
O QUE ESTIMULA?

Estimula a curiosidade e atenção.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- 1 cartolina;
- 1 caneta;
- Objetos pequenos.

Fonte: Tempojunto, 2017.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Coloque os objetos escolhidos
em cima da cartolina e faça o
contorno de cada um.
2. Depois, peça para a criança
encaixar os objetos no contorno
certo.
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BOLAS NA TEIA
O QUE ESTIMULA?
Desenvolve equilíbrio, mira e atenção.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Fita adesiva;
-Bola de papel amassado (pode ser
usados brinquedos pequenos).

Fonte: Tempojunto, 2015.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Pegue o papel crepon e corte-o em
tiras.
2. Cole as tiras de papel crepom
ligando uma parede a outra(podem
ser de um móvel a outro também)
formando uma espécie de teia.
3. Coloque em alturas e posições
diferentes para criar o efeito de
obstáculo e desafie a criança a
atravessar de um lado para o outro
no corredor, sem arrancar as tiras e
chegue ao destino final.

Fonte: Pinterest, 2020.
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ENCONTRE A
TAMPA
O QUE ESTIMULA?
Desenvolve equilíbrio, mira e atenção.

MATERIAIS
UTILIZADOS

Fonte: Tempojunto, 2016.

- Fita adesiva;
- Bola de papel amassado (pode ser
usados brinquedos pequenos).

COMO FAZER/
DESENVOLVER

Fonte: Pinterest, 2016.
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1. Pegue o papel crepom e corte-o
em tiras.
2. Cole as tiras de papel crepom
ligando uma parede a outra
(podem ser de um móvel a outro
também) formando uma espécie de
teia.
3. Coloque em alturas e posições
diferentes para criar o efeito de
obstáculo e desafie a criança a
atravessar de um lado para o outro
no corredor, sem arrancar as tiras e
chegue ao destino final.

Crianças com
deficiência
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JOGO DA MEMÓRIA
AUDITIVO
O QUE ESTIMULA?

Trabalha a percepção e
memória auditiva, raciocínio e
foco.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- 16 tampinhas de garrafa pet
(todas do mesmo tamanho);
- Fita adesiva;
- Tesoura sem ponta;
- Grãos e objetos barulhentos.

Fonte: Pinterest, 2020.
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COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Separe 8 tampinhas;
2. Coloque grãos ou objetos
barulhentos
dentro
dessas
8
tampinhas, formando pares com
objetos iguais e em mesma
quantidade;
3. Com as 8 tampinhas vazias,
forme pares com as que estão com
objetos,
unindo-as com fita adesiva. Utilize a
tesoura para cortar a fita;
4. Faça duas fileiras, colocando na
primeira, 4 tampinhas com objetos
diferentes e na segunda fileira coloque
as outras 4 tampinhas com objetos
iguais aos da primeira fileira, com
ordens diferentes;
5. Peça para a criança com deficiência
visual sacudir os objetos da primeira
fileira
e
buscar
os
sons
correspondentes na segunda fileira;
6. Depois de algumas tentativas, retire
um tipo de objeto da primeira fileira, e
peça para a criança identificar o som
que falta, comparando os sons das
duas fileiras.

JOGO DA MEMÓRIA
TÁTIL
O QUE ESTIMULA?
Desenvolve a percepção tátil,
memória e coordenação motora.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Cartelas feitas com papelão ou
papel cartão (no mínimo 6) ;
- Materiais que criem texturas,
como macarrão, algodão,
barbante, palitos de fósforos, etc.

Fonte: Brincando de Papel, 2016.

Fonte: Gente Miúda, 2015.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Cole os materiais nas cartelas,
formando pares e criando formas e
desenhos;
Por exemplo: se fizer um triângulo
com palitos de fósforos em uma
cartela,
realize o mesmo procedimento
numa outra, para que forme um
par;
2. Espalhe as cartelas no chão ou
na mesa;
3.
Peça para a criança com
deficiência visual tatear as cartelas
e assim procurar os pares
correspondentes.
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PERCEPÇÃO
VISUAL-CORES
O QUE ESTIMULA?
Aprendizagem
de
cores,
coordenação motora, percepção
visual, atenção, concentração e
raciocínio lógico.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Papéis coloridos;
- 1 cartolina;
- Palitos de picolé;
- Tesoura sem ponta;
- Cola;
- Lápis.

Fonte: Gente Miúda, 2015.
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COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Com o lápis faça círculos
de mesmo tamanho nos
papéis coloridos (pode utilizar
uma moeda como molde);
2. Recorte os círculos e cole na
cartolina;
3.
Desenhe mais alguns
círculos nos papéis coloridos e
recorte;
4. Cole os círculos nos
palitos de picolé (3 círculos
por palito e seguindo as
mesmas sequências que os
círculos da cartolina);
5. Peça para a criança com
deficiência cognitiva observar
a tela de cores, encontrar as
sequências de cores iguais
em
qualquer
direção
(horizontal,
vertical
ou
cruzada)
e
colocar
as
combinações
de
cores
correspondentes sobre elas.

CONCEITO
NÚMERICO
O QUE ESTIMULA?
Coordenação
motora
desenvolvimento cognitivo.

e

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Bandejas de ovos;
- Bolinhas de isopor ;
- Papel cartão.

Fonte: Reab, 2013.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Corte a bandeja de ovos de
acordo com o número de linhas;
2. Confeccionar cartões de 1-9;
3. Colocar os cartões com o
número na extremidade de cada
linha;
4. Estimular a criança a ler o
número em voz alta e pedir que ela
coloque o número apropriado de
itens em cada bandeja.

Fonte: Reab, 2013.
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BOLICHE
ADAPTADO
O QUE ESTIMULA?
Desenvolve
coordenação
motora, concentração e
mira.

MATERIAIS
UTILIZADOS
Fonte: Tempo Junto, 2015.

- 5 ou 10 garrafas plásticas
- Materiais para decoração
- Uma bola (plástica, papel,
borracha, etc.).

COMO FAZER/
DESENVOLVER
Fonte: Tempo Junto, 2015.
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1. Decore as garrafas plásticas
como desejar;
2. Posicione as garrafas no chão
como num jogo de boliche;
3. Peça para a criança com
deficiência física tentar derrubalas com a bola.

CÓCEGAS
O QUE ESTIMULA?

Desenvolvimento sensorial e
interação social.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Corpo humano.

Fonte: Apost, 2019.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Sentar com a criança em um
ambiente confortável;
2. Começar a interação.
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Gestante
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ALONGAMENTO
O QUE ESTIMULA?
Melhora a flexibilidade e promove
o relaxamento, ajudando a
controlar a ansiedade.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Corpo humano.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Escolha um local da casa com um
espaço amplo;
2. Coloque um tapete;
3. Use roupas leves;
4. Faça alguns movimentos de
alongamentos;
5. Lembre de respeitar os limites do seu
corpo.
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Fonte: Buffet Kids Kingdom, 2018.

DANÇA
O QUE ESTIMULA?
Aumenta a capacidade respiratória,
ajuda a controlar o ganho de peso e
promove o relaxamento diminuindo
a ansiedade.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Corpo humano.
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COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Escolha no celular músicas com o
ritmo do lento ao mais dançante;
2. Escolha um local com espaço
amplo e ventilado;
3. Coloque uma roupa confortável;
4. Solte o som e comece a dançar.

Fonte: Pratique Fitness, 2019.

IOGA

O QUE ESTIMULA?
Aumenta a flexibilidade, equilíbrio
e tônus muscular. Diminui a
ansiedade.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Corpo humano;
- Almofada.

Fonte: Casa Angela, 2020.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1. Escolha um local calmo;
2. Sente-se ou deite-se, com a coluna
ereta, inspire lenta e profundamente
pelo nariz, preenchendo bem os
pulmões. Expire também pelo nariz
lentamente.
3. Deite-se com as costas no chão e
coloque uma almofada, não muito
alta, na região lombar. Encoste o
bumbum na parede e estenda as
pernas para cima. Apoie as mãos na
barriga e repouse.
4. Esta postura alivia o cansaço das
pernas e da lombar e melhora a
circulação.
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MASSAGEM
O QUE ESTIMULA?
Contribui no alívio nas dores e
diminuição de enjoos e cansaço;
previne contra azias; fortalece a
musculatura; e ajuda a prevenir
a pré-eclampsia e eclampsia.

MATERIAIS
UTILIZADOS

Fonte: Huggies, 2020.

- Corpo humano;
- Hidratante ou óleo corporal.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
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1. Escolha uma posição confortável;
2. Passe um hidratante ou óleo da sua
preferência na barriga ou em qualquer
outra parte do corpo;
3. Faça movimentos circulares,
4. É importante não colocar pressão
sobre a barriga.
5. Pode pedir para que alguém realize a
massagem.

MUSICOTERAPIA
O QUE ESTIMULA?
Reduz traumas, agitações e
melhorar a relação entre a
mamãe e o bebê, tanto durante a
gravidez quanto durante o parto e
no puerpério. Ainda, ajuda no
desenvolvimento cognitivo e
emocional no bebê.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Corpo humano.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
1.
Selecione
as
músicas
preferidas e monte sua playlist;
2. Escolha um momento e lugar
calmo e coloque as músicas para
tocar;
3. Ouça com atenção as letras e
aproveite para cantá-las;
4. É importante se concentrar no
controle da respiração durante o
processo.

Fonte: Baby Center, 2015.
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ESCALDA-PÉS
O QUE ESTIMULA?
Ajuda a ativar a circulação
sanguínea
e
linfática,
diminuindo
o
inchaço.
Proporciona
sensação
de
relaxamento, assim auxilia na
redução dos níveis de estresse.

COMO FAZER/
DESENVOLVER
Fonte: Brena Karla, 2020.

MATERIAIS
UTILIZADOS
- Sal grosso;
- Retalhos de estopa/juta;
- Barbantes ou qualquer outro
material que sirva para
amarrar o sachê.
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1. Recorte a estopa/juta em
pequenos quadrados;
2. Coloque pequenas quantidades
do sal grosso no centro da estopa;
3. Utilize o barbante para amarrar
a estopa;
4. Coloque os sachês prontos em
uma bacia com água morna e
mergulhe os pés por 20 minutos.
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