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Em decorrência da pandemia
do COVID-19, a Semecti está
seguindo para a Educação
Infantil, as recomendações

dadas pela Undime. 
Desse modo, as sugestões
contidas nesse material
ofertam momentos que

podemos oportunizar em
nossos lares aos nossos bebês e
crianças enquanto estivermos

em casa.
Para a alegria dos

pequenos e dos grandes!

 

Queridos pais e
responsáveis



ROTEIRO PARA BEBÊS E
CRIANÇAS EM CASA

 

Todos os
dias

Duas
vezes na
semana

Alimentação
Diálogo
Higienização
Soninho

Brincadeiras
Leituras
Músicas

ESSES MOMENTOS SÃO

ESSENCIAIS NO DIA-A-DIA

DOS BEBÊS E CRIANÇAS, POIS

AUXILIAM NO

DESENVOLVIMENTO E NA

CRIAÇÃO DE VÍNCULOS.



Brincar é essencial!
Ao brincar bebês e crianças tem a

oportunidade de se
desenvolverem em todos os
aspectos: social, emocional,

cultural...
Por meio do brincar ela aprende,
convive, fantasia, experimenta o
mundo, explora possibilidades,

estabelece relações sociais,
elabora sua autonomia de ação,

organiza emoções.
É  no ato de brincar que também 
 desenvolvem-se a aprendizagem

da linguagem e a habilidade
motora.

BRINCADEIRAS PARA BEBÊS
E CRIANÇAS EM CASA



SUGESTÕES DE
BRINCADEIRAS PARA BEBÊS

 

A brincadeira também aproxima a
família e estimula a autoconfiança e o

vínculo entre filhos e pais. Experimente
se esconder atrás das pernas do bebê
enquanto troca suas fraldas: ele vai

adorar! Vale também cobrir o rosto com
uma fralda e perguntar: “Cadê a

mamãe?”. Depois de alguns segundos,
puxe a fralda e dê um belo sorriso
acompanhado do “Achou!”. Repita

algumas vezes e logo seu filho tomará a
iniciativa de descobrir o seu rosto.

https://revistacrescer.globo.com/Diversao/Brincadeiras/noticia/2017/10/to
do-dia-uma-brincadeira-cade-achou.html. Acesso em: 20/04/2020

CADÊ, ACHOU!



SUGESTÕES DE
BRINCADEIRAS PARA BEBÊS

 

Invista em todas as brincadeiras
que seus pais faziam com você

quando criança! Lembra do
“serra, serra, serrador…”? Essa

em particular, devido aos
movimentos e à canção, é uma
das preferidas dos pequenos! 

 

"Serra, serra, serrador,Serra o papo
do vovô...Quantas tábuas já serrou?

1, 2, 3, fora uma que quebrou!"
https://leiturinha.com.br/blog/confira-20-brincadeiras-para-bebes/

Acesso em: 20/04/2020.

SERRA, SERRA,
SERRADOR!



SUGESTÕES DE
BRINCADEIRAS PARA BEBÊS

 

Deite-se no chão ou no sofá,
flexione as pernas e coloque o

pequeno em cima, fazendo
movimentos de gangorra. O
friozinho na barriga será o

máximo para ele.
https://leiturinha.com.br/blog/confira-20-brincadeiras-para-bebes/

Acesso em: 20/04/2020.

 

GANGORRA



 

Mais um clássico das brincadeiras. O telefone
sem fio tradicional é feito com duas latinhas
vazias e limpas, com um furo no fundo sem a
tampa. Ambas conectadas por um barbante

passado pelo furo. Mas você pode tentar outros
materiais também.

https://leiturinha.com.br/blog/14-brincadeiras-para-fazer-dentro-de-casa/ 
Acesso em: 20/04/2020

SUGESTÕES DE BRINCADEIRAS
PARA CRIANÇAS

 

TELEFONE
SEM FIO

DICA: REUTILIZE
MATERIAIS QUE VOCÊ

TENHA EM CASA! 



SUGESTÕES DE BRINCADEIRAS
PARA CRIANÇAS

 

A brincadeira da Amarelinha é
uma brincadeira muito antiga

que é ótima para desenvolver a
noção de respeito às regras e a
esperar pela vez. A Amarelinha
mais tradicional é aquela feita

no chão com giz.
http://dicaspaisefilhos.com.br/diversao/brincadeiras/brincadeira-

amarelinha/  Acesso em 20/04/2020.

AMARELINHA



Este jogo é ideal para fazer com
crianças a partir de quatro

anos. Uma das crianças, ou o
adulto que participa, é o mestre
e vai dar ordens sempre com a
frase 'o mestre mandou' antes

de cada ordem. Quem não
conseguir realizar a tarefa leva
o chamado 'bolo', um abraço ou

tem que 'pagar uma prenda'
escolhida pelo mestre.

https://www.arevistadamulher.com.br/faq/25097-veja-10-
brincadeiras-antigas-para-ensinar-a-seus-filhos Acesso em:

20/04/2020.

SUGESTÕES DE BRINCADEIRAS
PARA CRIANÇAS

 

O MESTRE
MANDOU



LEITURAS PARA BEBÊS E
CRIANÇAS

 

 
Ler é um ato de amor!

Ler, para bebês e crianças é
essencial, pois auxilia no

desenvolvimento em vários
aspectos, um deles o cognitivo!

Ela aumenta a imaginação,
desenvolve a capacidade

criativa, promove melhorias na
linguagem, trabalha as

emoções das crianças e ajuda
a aprimorarem a comunicação!



SUGESTÕES DE LEITURAS PARA
BEBÊS E CRIANÇAS

 

    Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha!   Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco.   Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão inchada.   Por isso, com o Chico Bolacha o que se procura nunca se acha!   Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorro coxo que se chama Caxambu.   Outras coisas ninguém procura, porque não acha, coitado do Chico Bolacha!

A CHÁCARA DO
CHICO BOLACHA

Cecília Meireles



SUGESTÕES DE LEITURAS PARA
BEBÊS E CRIANÇAS

 

Conversavam a Girafa e a Elefanta, muito animadas, e sabes do que
falavam?
Queriam festejar o aniversário do Senhor Leão e convidar todos os
animais da selva!
A Pomba e o sr. Mocho foram encarregadas de avisar toda a selva.
No dia seguinte, com um sol radioso, puseram-se a trabalhar.
Fizeram um grande bolo para que chegasse para todos.
 

O ANIVERSÁRIO DO 
SR. LEÃO

María Masdeu

Formaram uma grande orquestra e deixaram tudo
preparado.
O macaquinho Titi ficou encarregado de ir chamar o
Leão e toda a sua família, que não sabiam de nada.
Quando chegou, o Leão ficou muito emocionado e
feliz.
Cantaram-lhe os parabéns e começou a festa, que
durou uma semana inteira!

https://www.omeubebe.com/criancas/atividades-jogos/contos-infantis-o-
aniversario-do-sr-leao Acesso em: 20/04/2020



SUGESTÕES DE LEITURAS PARA
BEBÊS E CRIANÇAS

 

JOANINHA E O 
CATAVENTO

Vanice Zimerman

Fim de tarde,
A janela aberta

Na cortina de rendas
Uma Joaninha pousa

E curiosa, observa a sala
E admira um colorido cata-vento
Que está no vaso de violetas...
Joaninha passeia sem pressa,

Ela e o cata-vento à espera do vento...



MÚSICAS PARA BEBÊS E
CRIANÇAS

 

Músicas acalentam!

Ouvir música contribui para o

desenvolvimento dos bebês e das crianças

porque a harmonia dos sons estimula a

audição e a fala e também o

seu desenvolvimento intelectual, sensorial e

motor. Além disso os benefícios do estímulo

musical para o desenvolvimento infantil

incluem: maior facilidade para falar as

palavras corretamente, destreza no

aprendizado das sílabas e do alfabeto,

facilidade no aprendizado da matemática e

de línguas estrangeiras além de melhoria no

desenvolvimento afetivo e a coordenação

motora.
 https://www.tuasaude.com/a-importancia-dos-sons-e-

da-musica-para-o-bebe/ Acesso em: 20/04/2020



SUGESTÕES DE MÚSICAS PARA
BEBÊS E CRIANÇAS

 

Borboletinha tá na cozinha

fazendo chocolate

para a madrinha

Poti, poti

perna de pau

olho de vidro

e nariz de pica-pau 

pau pau

BORBOLETINHA
Cantigas Populares



SUGESTÕES DE MÚSICAS PARA
BEBÊS E CRIANÇAS

 

FORMIGUINHA
Cantigas Populares

Fui ao mercado comprar café

E a formiguinha subiu no meu pé

Eu sacudi, sacudi, sacudi

Mas a formiguinha não parava de subir

Fui ao mercado comprar batata roxa

E a formiguinha subiu na minha coxa

Eu sacudi, sacudi, sacudi

Mas a formiguinha não parava de subir

Fui ao mercado comprar melão

E a formiguinha subiu na minha mão

Eu sacudi, sacudi, sacudi

Mas a formiguinha não parava de subir

Fui...



SUGESTÕES DE MÚSICAS PARA
BEBÊS E CRIANÇAS

 

O JACARÉ
                                           Eliana

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

(...)



Links oficiais
 Secretaria Municipal de

Educação, Ciência, Tecnologia e
Inovação de Itaquaquecetuba

 
http://semecti.com.br/educacao/

 
Links Educativos

https://lunetas.com.br/
https://leiturinha.com.br/

http://espacodeleitura.labedu.org.br/
 

Redes Sociais
Facebook: Semecti

Youtube: Semecti Itaquá
 
 


