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EXPLORAR E CRIAR



Fonte: www.tempojunto.com

Nesta brincadeira, você vai precisar de uma 

caneta esferográfica ou hidrográfica (canetinha) 

e seu dedão. Para começar, pinte um rostinho 

no seu dedão. 

Depois é só começar a brincar, mostrando e 

escondendo o seu dedão do seu bebê.

Quando brincamos de esconde-esconde 

milhares de conexões cerebrais são criadas

ou fortalecidas. É simples e contribui para que 

o bebê tenha a habilidade de observar 

detalhes, de se surpreender e de entender 

como os objetos somem e aparecem.

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

ESCONDE-ESCONDE DE DEDÃO PARA 
ESTIMULAR O CÉREBRO DO BEBÊ

http://www.tempojunto.com/
http://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2017/11/esconde-esconde-de-dedao-para-estimular-o-cerebro-do-bebe-escondendo-e-mostrando-o-dedao.jpg
http://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2017/11/esconde-esconde-de-dedao-para-estimular-o-cerebro-do-bebe-escondendo-e-mostrando-o-dedao.jpg


A brincadeira da montanha ajuda a estimular o bebê 

a engatinhar. Mas pode ser feita com os que já 

engatinham ou andam também. Basta aumentar os 

desafios, tais como: sobre as pernas, colocar 

almofadas. 

Sente-se no chão com as pernas estendidas, coloque 

um objeto no lado oposto da perna em que o bebê 

está.

Chame a atenção do bebê para o objeto e permita 

que ele tente passar por cima de suas pernas para 

alcançar o objeto. 

Para os bebês mais novos, pegue um objeto que 

produza som e mude constantemente de lado. Pode-

se também colocar o material próximo das mãos, 

permitindo que ele pegue com autonomia. 

Fonte: www.tempojunto.net
TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 

SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

MONTANHA 



Fonte : https://www.tempojunto.com/2015/02/22/10-brincadeiras-para-bebes-de-6-a-12-meses/

Materiais para confecção do túnel: cadeiras, 

pano grande (tipo: lençol, cobertor...) 

Após montar o túnel  coloque a criança de um 

lado. Do outro lado  o adulto deverá ficar 

posicionado e chamando pelo nome da criança 

para estimulá-la a atravessar. 

Se a criança não engatinha, coloque-a deitada 

no chão sobre um tecido macio (manta, 

toalha...) e aproveite a oportunidade para 

conversar e cantar para seu bebê. 

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

BRINCADEIRA COM TÚNEL

https://www.tempojunto.com/2015/02/22/10-brincadeiras-para-bebes-de-6-a-12-meses/


Materiais: espelho ( pode ser papel 

laminado ou folha de alumínio), caixas, 

tecidos...

Colocar o bebê em frente ao espelho ou 

aos papéis e observar como o ele reage 

ao ver sua imagem refletida no espelho. 

Em seguida, interagir com a criança 

fazendo caras e bocas.

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2595/brincadeiras-no-espelho 

Foto nível do  Berçário I, sala da Creche Maria Clara Machado.

BRINCADEIRAS NO ESPELHO

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2595/brincadeiras-no-espelho


CADÊ?ACHOU!
Coloca-se o bebê sentado (caso já tenha 

esse domínio corporal) ou deitado sobre 

um travesseiro levemente inclinado (bebê 

que não senta) em um tapete e oferece  

tecidos (toalha de rosto, panos...). Faz a 

brincadeira “Cadê o nenê ? Achou !”, 

levando o pano no rosto do bebê para 

esconder e tirando o pano do rosto para 

achar. Uma variante, ideal para os bebês 

que desejam engatinhar pelo espaço todo é 

colocar o pano no rosto do adulto ou 

esconder alguns objetos.

Logo o bebê compreenderá o mecanismo 

da brincadeira e começará a esperar você 

reaparecer.

Fonte: www.tempojunto.com

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

http://www.tempojunto.com/
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MÚSICAS

Imagens de bebês da Creche Professora Sueli Maria Duque Silva



EU CONHEÇO UM JACARÉ
Coloque a música para tocar ou cante fazendo os gestos 

com mãos juntas  como se fosse o jacaré.

Eu conheço um jacaré

Que gosta de comer

Escondam seus olhinhos

Senão o jacaré

Come seus olhinhos e o Dedão do pé.

Eu conheço um jacaré

Que gosta de comer

Escondam suas orelhas

Senão o jacaré

Come suas orelhas e o Dedão do pé.

Eu conheço um jacaré

Que gosta de comer

Esconda sua barriga

Senão o jacaré

Come sua barrigas e o Dedão do pé

Sugestão: para que a música  fique mais divertida e lúdica, 

pode ser confeccionado um fantoche de jacaré com 

materiais recicláveis  ou o adulto pega uma camiseta ou  

tecido verde e enrola na mão e faz de conta que é o jacaré. 

.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IsX849R2mLg

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

https://www.youtube.com/watch?v=IsX849R2mLg


JANELINHA, JANELINHA

JANELINHA, JANELINHA, 

PORTA CAMPAINHA! 

DIN... DON...

Com o bebê no colo ou deitado, o adulto 

canta e faz os movimentos.

Para quem não conhece os gestos, 

sugerimos assistir o vídeo:  

https://youtu.be/xRV2MCeN_aQ

Dica: quando chegar ao "na campainha", 

faça o som da campainha várias vezes.

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

https://youtu.be/xRV2MCeN_aQ


Fonte: https://youtu.be/_Tz7KROhuAw

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2643/brincadeiras-com-sons-do-corpo

Materiais: celular ou televisão

ou DVD.

Colocar a música do “Samba 

Lelê” do grupo Barbatuques

para o bebê escutar e/ou 

visualizar o vídeo:

https://youtu.be/_Tz7KROhuAw 

Reduzir o volume do som e 

estimular a criança a fazer 

sons com as partes do corpo. 

A família toda pode brincar!

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

DANÇANDO COM O CORPO

https://youtu.be/_Tz7KROhuAw
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2643/brincadeiras-com-sons-do-corpo
https://youtu.be/_Tz7KROhuAw


Fonte: https://br.depositphotos.com/stock-photos/chocalho-do-beb%C3%AA.html

Cantar para o bebê a canção “Os escravos de Jó”. 

Enquanto canta, sacudir um chocalho  ou materiais 

que produzam sons: colher com colher; colher com 

tampa.. ou até mesmo bater palmas. 

No momento em que pronunciar “tira e põe”, colocar 

o  material no chão. Em seguida, pegá-lo novamente 

e  continuar a sacudir no mesmo ritmo. Pode-se 

oferecer o material ao bebê para que ele faça o 

mesmo.

Os escravos de Jó 

Jogavam caxangá

Tira, põe,

Deixa o zabelê ficar

Guerreiros com guerreiros

Fazem ziguezigue zá

Guerreiros com guerreiros

Fazem ziguezigue zá.

Fonte https://lunetas.com.br/45-cantigas-folcloricas-para-brincar-de-roda-com-as-criancas/

ESCRAVOS DE JÓ 

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

https://br.depositphotos.com/stock-photos/chocalho-do-beb%C3%AA.html
https://lunetas.com.br/45-cantigas-folcloricas-para-brincar-de-roda-com-as-criancas/


Caranguejo não é peixe,

Caranguejo peixe é.

Caranguejo só é peixe,

Na enchente da maré.

Palma, palma, palma,

Pé, pé, pé.

Roda, roda, roda,

Caranguejo peixe é.

Você pode usar uma gravação ou cantar a música para 

estimular o bebê. Na primeira parte da música, costuma-se 

fazer uma pequena roda com os bebês que já andam. Na 

parte que diz “palma”, bate-se uma mão na outra. E quando 

se fala “pé”, pisa-se com os dois pés no chão.

Para aqueles que engatinham, o ideal é pegar no colo e 

dançar.

Uma outra versão da canção, que também serve para se 

conhecer os gestos esta no link abaixo:

https://youtu.be/ohH9lX03b44

CARANGUEJO NÃO É PEIXE

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

https://youtu.be/ohH9lX03b44


Serra,serra serrador

Quantas tábuas você serrou ?

Uma, duas, três! 

Quando seu bebê estiver sentando com firmeza e com força 

nos braços, a brincadeira pode ser feita. 

Deite seu bebê no  colchão e coloque travesseiro em suas 

costas. Segure em suas mãos e comece a cantar. Bem 

devagar e delicadamente estimule seu bebê a levantar o 

corpo. Ajude o bebê a fazer o movimento de ir para trás e 

para frente. Essa proposta pode ser repetida duas vezes.

Se, seu bebê não está pronto para brincar assim, sugerimos 

que deite-o em um travesseiro (conforme a imagem) e mexa 

suas pernas para frente e para trás enquanto canta.

Lembre-se que o momento da canção têm que ser algo 

prazeroso e divertido para os pequenos, então, faça carinhas 

e dê risadas e entre na brincadeira.

Sugestão de vídeo: https://youtu.be/vQzfLrHmJX8

Fonte: Imagens de Anna Júlia  
Creche  Maria de Nazaré II – BI-2020

SERRA, SERRA SERRADOR 

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

https://youtu.be/vQzfLrHmJX8
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BRINCAR 

DENTRO DE CASA



BRINCAR COM OBJETOS DE CASA

Fonte: www.tempojunto.com

No dia a dia com os bebês, ter brincadeiras com 

objetos da casa são perfeitos para aproveitarmos “o 

que tem na mão”, por assim dizer. Vamos precisar de  

um batedor de ovos, fitas e tecido. Basta colocar as 

fitas coloridas dentro do batedor. É muito legal 

observar o movimento dos bebes diante de uma 

proposta de brincar. Além de uma boa brincadeira, 

você mamãe/ papai estará contribuindo com a 

coordenação motora fina do seu bebê para que ele 

desempenhe outras  funções  com o tempo. Tais 

como: segurar a colher para comer, escrever e 

desenhar, teclar ou praticar esportes...

Observação: Caso não tenha batedor de ovos, pode

substituir por batedor da batedeira ou até mesmo

amarrar as fitas tipo pompom. Além disso, no lugar das

fitas de cetim, pode-se utilizar barbantes, meias do bebê,

tiras de tecidos etc.

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

http://www.tempojunto.com/


Os bebês geralmente adoram brincar na 

água, e essa brincadeira só fará do 

momento ainda mais divertido.

Use recipientes (garrafinhas) plásticos 

limpos para esta atividade.

Encha a garrafinha e ao invés de usar 

tampinha use a mão para fechar. Vire a 

garrafa ao contrário e mostre ao seu bebê 

como a água espirra. Se preferir (e para 

ficar ainda mais legal), faça furinhos perto 

do gargalo da garrafa pet, coloque água, 

feche com a tampa e deixe a água 

escorrer pelos vários furos.

Encoraje seu bebê a fazer o mesmo.

Fonte: https://www.guiadobebe.com.br/brincando-no-banho/

BRINCADEIRA NO BANHO

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

https://www.guiadobebe.com.br/brincando-no-banho/


Fonte: https://br.pinterest.com/ju_andrades/atividades-ber%C3%A7ario/

Nessa brincadeira, desloca-se 

devagar e carinhosamente o bebê 

que está sobre um cobertor ou 

edredom enquanto ouvem músicas 

infantis. Se estiver muito fácil, dê 

uma bola para o bebê tentar segurar 

enquanto está deitado. Faça tudo 

com muito cuidado para que não 

corra acidente. 

Observe se não há objetos no 

decorrer do trajeto que ofereça 

perigo de bater a cabeça da criança.

DESCOLAR SOBRE O TECIDO

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

https://br.pinterest.com/ju_andrades/atividades-ber%C3%A7ario/


Ofereça ao bebê objetos que já 

tem em casa para brincar (caixas 

de vários tamanhos,  latas 

vazias, tampas de panelas, 

colher de pau entre outros). 

Coloque os materiais em um 

tapete, sente junto com ele e 

solte a imaginação. Explore os 

sons, empilhe ou apenas 

observe o pequeno explorar todo 

o material.

Imagens de bebês da Creche Professora Sueli Maria Duque Silva

BRINCADEIRA COM MATERIAL NÃO ESTRUTURADO

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.



CESTA DOS TESOUROS Fonte: www.tempojunto.com

Para essa proposta usaremos dois recipientes (pode ser 

bacias, caixas, potes ou cestos) onde colocaremos 

objetos dentro. 

Como todas as propostas devem ser vivenciadas pelo 

bebê diversas vezes, sugerimos que se ofereça um cesto 

ou uma caixa contendo somente um tipo de material por 

vez. 

Para os primeiros contatos, sugerimos:

• 1º dia: Materiais de plásticos: bolas, colheres, garrafas 

pet, peneira, brinquedinhos, etc.

• 2º dia: Tecidos de diferentes cores e texturas: TNT, 

panos de prato, toalhas de rosto, blusa de lã. 

O interessante é o bebê ter a oportunidade de 

experimentar e explorar diferentes tipos de texturas, 

desde que não seja um objeto que machuque. 

Outra sugestão: Colocar dentro de um pote plástico  

alguns pedaços de gelatinas (prontas) para o bebê sentir 

a temperatura e explorar a textura.

TODAS AS PROPOSTAS 

DEVEM 

SER SUPERVISIONADAS 

POR UM ADULTO.
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BRINCAR 

FORA DE CASA 



Fonte: www.tempojunto.com

Esta brincadeira você pode fazer com seu bebê 

deitado. Pode-se repetir em diversos 

momentos e fases do seu filho. Para brincar, 

precisa dos seus pés descalços e do bebê 

também.

Posicione-se de maneira a sentir pés do bebês 

encostando nos seus.

Vale de tudo: um toque leve com os dedos; 

pressionar de leve pé contra pé; fazer 

cócegas...

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

BRINCANDO NO QUINTAL! 

USANDO OS PÉS

http://www.tempojunto.com/


Coloque o bebê  dentro de caixas de 

papelão de tamanho médio e arraste-

o pelo quintal  realizando um 

passeio, imitando o som de carro. 

Para acomodar os mais novinhos,   

coloque um edredom ou manta 

dentro da caixa, ajudando-os a 

sentar de forma mais confortável e 

segura.

Observação: a caixa tem que ter uma 

profundidade de forma que não 

possibilite quedas.

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/8969/tudo-cabe-na-caixa-dos-bebes

CARRINHO COM CAIXAS DE PAPELÃO



Para realização dessa proposta é necessário:

 Duas cadeiras (substituíveis por duas pilastras ou 

portão...)

 Fio (que não machuquem o bebê);

 Brinquedos que se tem em casa.

Estique o fio como se fosse varal e pendure os 

brinquedos.

Observe a altura na qual a cortina será fixada. O ideal 

é que seja colocada de maneira que o bebê consiga 

manipular mantendo o braço flexionado (como está na 

foto).

Os bebês que não sentam, deverão estar deitados 

sobre um colchonete (edredom de casal dobrado...) e 

posicionados embaixo da cortina. 

Para que haja exploração sensorial, recomendamos 

que na cortina tenha-se materiais com diversas 

texturas e sons. Exemplos brinquedos de borracha, 

colheres diversas... 

Fonte: http://massacuca.com/cortina-sensorial/

TODAS AS PROPOSTAS 
DEVEM SER 

SUPERVISIONADAS 
POR UM ADULTO.

CORTINA SENSORIAL



Brincar com o bebê de pegar bolinhas 

flutuantes dentro de uma bacia ou 

banheira com pouca água. Caso não 

tenha bolinhas, é possível substituir por 

garrafinhas pet vazias e fechadas.

Esta brincadeira requer constantemente a 

presença de um adulto. 

O adulto deverá mexer na água e chamar 

a atenção para que o bebê venha explorar 

o brinquedo que foi preparado. 

Essa diversão proporcionará 

desenvolvimento da coordenação motora 

e também visual.

Fonte : http://www.colmagno.com.br/Babyoz/experiencias/default.asp
BOLINHAS FLUTUANTES 

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

http://www.colmagno.com.br/Babyoz/experiencias/default.asp


Devido as caixas de papelão serem 

mais macias, e não machucarem a 

utilizamos bastante nas 

brincadeiras. Além disso, é um 

recurso de baixo custo financeiro.

Faça círculos na caixa. Coloque 

dentro chocalhos, panos coloridos 

e alguns brinquedos de sua 

preferência. Depois esconda a 

caixa pelo quintal.

Convide o bebê a procurar a caixa. 

Após encontrar, brinquem bastante.
.

CAÇA A CAIXA 

SUPRESA

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.



Propostas para a
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CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS



O momento da história é propicio para o 

desenvolvimento da imaginação e 

ampliação da linguagem oral. 

Quando se trata de animais, os bebês 

prestam muita atenção. Então vamos 

assistir o vídeo abaixo?

https://youtu.be/NBbICffDAEQ

Observação: caso não tenha como assistir 

o vídeo acima, pegue os brinquedos do 

bebê (não precisa ser animais) e 

reproduza os barulhos deles.

SONS DOS ANIMAIS

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

https://youtu.be/NBbICffDAEQ


Brinque com seu filho fazendo sombras na 

parede com suas mãos. Aproveite para imitar 

sons de animais e divertir seu bebê. 

O bebê ficará encantado com as sombras e 

sons. Porém nos primeiros dias, recomenda-se 

que essa proposta seja desenvolvida de dia e 

com o ambiente um pouquinho escuro para que 

o bebê não se assuste. 

PARA VOCÊ APRENDER A FAZER SOMBRAS 
VEJA O VÍDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gx7nw5Q
C0zQ

TEATRO DE SOMBRAS

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

https://www.youtube.com/watch?v=Gx7nw5QC0zQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gx7nw5QC0zQ


O SAPO BOCARRÃO

Diga ao seu bebê que ele irá ouvir uma história de 

um sapo que tem a boca muito grande.

“ O que será que tem nesse livro?”; “ Nossa que 

sapo grande”...

Clique no link abaixo e escute a história com seu 

bebê no colo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ByAKSHDbSgs

Caso  tenha o livro em casa, é só ler a história para 

seu bebê!

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 
SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

https://www.youtube.com/watch?v=ByAKSHDbSgs


Montar um cenário (cabana com lençol é muito 

atraente) para brincar e interagir com os livros 

infantis da família.

Em seguida, pegue o bebê no colo e selecione um 

livro.

Se nesse livro houver muito texto, o melhor será 

somente apontar para as imagens e verbalizar o que 

se vê. Exemplo:  

O adulto pode apontar para o gato e falar “ Gato 

Branco”. Em seguida, pode-se fazer o miado do gato.

Durante a contação faça gestos, mude o som da voz 

imitando a do personagem e utilize objetos sonoros 

como chocalhos.
https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/9xwVWHtu5d8WpgcvujRTQ2fwWnJVJB

HNsrszTpjJYqeYJqxK8cBXnWs9dxSk/5-livros-para-ler-com-os-

pequenos-na-educacao-infantil-leitura-bebes-picsea-unsplash.jpg
TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER 

SUPERVISIONADAS POR UM ADULTO.

LIVROS INFANTIS QUE SE TEM 

EM CASA

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/9xwVWHtu5d8WpgcvujRTQ2fwWnJVJBHNsrszTpjJYqeYJqxK8cBXnWs9dxSk/5-livros-para-ler-com-os-pequenos-na-educacao-infantil-leitura-bebes-picsea-unsplash.jpg
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HISTÓRIA “ GATO XADREZ”

ANEXO Nº 01





























Dicas para as famílias de como contar Histórias ao bebê

ANEXO Nº 02

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=NmRF3DoVd_U

https://www.youtube.com/watch?v=NmRF3DoVd_U

