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v  Prezado leitor,  
 Esta cartilha é fruto da necessidade de divulgação de informações sobre 

o desenvolvimento infantil ao maior número possível de pessoas. Os dados 

relacionados com as taxas de nascimento ainda revelam a tendência de 

crescimento e as ações tanto do setor público como do privado se direcionam, 

cada vez mais, para a construção e potencialização de um ambiente saudável 

para que todas as crianças possam se desenvolver livres de riscos. 

Uma das possíveis explicações para a elaboração desta cartilha reside no 

reconhecimento da importância dos primeiros anos de vida  na saúde em geral. 

E isso se revela ainda mais importante no que diz respeito às competências 

sociais e emocionais. Essas dimensões são desenvolvidas aos poucos, na 

infância, e vão sedo consolidadas com o passar do tempo.  

As competências sociais podem ser conceituadas como as capacidades 

inerentes às crianças de desenvolver relações positivas, apropriadas e eficazes 

com os adultos e outros pares. Em outras palavras, as competências sociais 

podem ser definidas como o conjunto de comportamentos aprendidos no 

decurso das interações sociais, sobretudo em relações horizontais. Elas 

possibilitam que as crianças selecionem e concluam diversas metas inseridas no 

contexto social.  

Entendemos que as competências emocionais podem ser encaradas 

como um conjunto de processos pelos quais as crianças se utilizam de 

estratégias cognitivas e comportamentais para a modulação de estados 

emocionais. Essa modulação facilita o funcionamento adaptativo em 

determinado contexto, bem como auxiliam o desenvolvimento de ações 

estratégicas e persistentes para ultrapassar obstáculos, resolver problemas e 

manter os níveis globais de bem-estar. 

Sabe-se hoje que tanto a competência social como a emocional estão 

estreitamente correlacionadas e se associam positivamente a aspectos 

acadêmicos, atividades sociais e indicadores de trabalho. 

Listamos a seguir técnicas de estimulação para bebês entre 0 e 5 anos 

calcadas no Ages and Stages Social Questionnaire e na Child Behavior Checklist. 

Fizemos questão de transcrever todas as instruções considerando o contexto 

brasileiro e deixar a linguagem bastante acessível. 

 

Desejamos profundamente que esta cartilha se transforme num 

instrumento de ajuda para o desenvolvimento de seu(s) filho(s). 

J. Landeira-Fernandez  

Luis Anunciação 

Núcleo de Neuropsicologia Clínica e Experimental (NNCE/PUC-Rio) 



 

 

 

  

RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA BEBÊS  

ENTRE 1 E 4 MESES  

 Fale suavemente com seu bebê enquanto o alimenta, troca a fralda e o 

segura. Ele pode não entender todas as palavras, mas reconhecerá sua 

voz e será confortado por ela. 

 Ao observar seu bebê respondendo ao som de sua voz, elogie-o e o 

abrace. Fale na direção dele e veja se ele responde novamente com 

movimentos de cabeça ou olhando-a. 

 “Dialogue” com seu bebê quando ele fizer barulhos. Tenha uma 

“conversa” com os sons simples que ele puder fazer. 

 Cante para seu bebê (mesmo que você não faça isso bem). Repetições 

de músicas e cantigas ajudam ao bebê a aprender e ouvir. 

 Enquanto estiver cantando, balance seu bebê em um ritmo agradável.  

 Com seu bebê posicionado com segurança em seus braços ou preso 

diante de você, balance-o ao som da música que você está cantando ou 

escutando no rádio. 

 Coloque um espelho inquebrável perto de seu bebê. Comece falando 

algumas palavras e aponte o espelho para ele olhar. O espelho irá 

promover uma estimulação visual. Mais tarde, em idades posteriores, seu 

bebê irá entender o próprio reflexo. 

 Coloque um fantoche ou uma meia pequena no seu dedo. Diga o nome 

do seu bebê enquanto movimenta o fantoche ou a meia para cima e para 

baixo. Sempre que o bebê conseguir acompanhar o fantoche, tente um 

novo movimento.  

 Com seu bebê deitado de barriga para cima, segure um ursinho colorido 

e bem chamativo acima de sua cabeça, na linha de sua visão. Veja se ele 

acompanha o objeto enquanto você o move, devagar, para frente e para 

trás.  

 Tenha certeza que seu bebê está posicionado de modo que você possa 

tocar seus pés. Gentilmente, brinque com seus dedos e pés, fazendo 

cosquinhas leves. Cante uma música e toque um dedo diferente a cada 

verso. 

 Deite seu bebê e vire-o de barriga para baixo em seus braços com uma 

das mãos em seu peito. Use a outra mão para segurar a cabeça ou o 

pescoçoe.  Gentilmente, balance a cabeça de seu bebê para frente e 

para trás. Conforme ele for ficando mais velho, ande ao redor para que ele 

possa ter diferentes visões. 

 Segure seu bebê no colo e agite suavemente um chocalho de um dos 

lados de sua cabeça e depois do outro. Balance devagar em um primeiro 

momento e depois mais rápido. O bebê irá procurar com os olhos de onde 
vem o barulho.  



 

 

  

RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA BEBÊS  

ENTRE 4 E 8 MESES  

 Coloque um brinquedo que se movimente ao lado ou atrás de seu bebê.  

Observe se ele procura de onde vem o som. 

 Dê a seu bebê uma colher para segurar e mastigar. É fácil de segurar e é 

provoca uma sensação gostosa na boca.  

 Sentada no chão, coloque seu bebê sentado entre suas pernas. Use suas 

pernas e seu peito apenas para dar o suporte necessário para o bebê. Isso 

torna possível que você brinque com seu bebê, ao mesmo tempo que o 

encoraja ase sentar sozinho.  

 Gentilmente, esfregue um pano macio, papel toalha ou náilon e fale sobre 

o toque das coisas (suave, áspero, escorregadio). Hidratantes também são 

agradáveis. 

 Deixe seu bebê se mirar no espelho. Coloque um espelho inquebrável ao 

lado do berço ou da mesa de troca para que elepossa se ver. Olhe para o 

espelho também. Sorria e acene para seu bebê. 

 Utensílios comuns, como colheres e copos de medida, podem se tornar 

brinquedos com sons e formas interessantes. Gentilmente, balance 

algumas colheres ou copos de medida de modo que seu bebê possa 

alcançar ou chutar. Deixe o bebê segurá-los para explorar e balançar 

também. 

 Faça jogos com a voz. Fale com o tom alto ou baixo. Estale a língua. 

Sussurre. Alterne com seu bebê. Repita qualquer som feito por ele. 

posicione seu bebê de modo que você fique frente a frente com ele – seu 

bebê vai observá-la enquanto você emite os sons.  

 Encha um pequeno pote de plástico com feijão ou arroz e deixe o bebê 

balançá-lo para fazer barulho. 

 Faça brinquedos usando sinos.  Encoraje seu bebê a segurar um deles em 

cada uma das mãos e balançar os dois. Observe se o bebê gosta mais de 

um som do que de outro.  

 Coloque seu bebê de barriga para baixo com os brinquedos e objetos 

favoritos a seu redor, mas um pouco longe do alcance. Encoraje-o a 

alcançar os brinquedos e os mova em sua direção. 

 Preencha uma caixa de lenços vazia com tiras de papel. O bebê vai 
adorar puxá-las.  



aaa  
RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA BEBÊS  

ENTRE 8 E 12 MESES (1 ANO)  

 Deixe o bebê se alimentar. Isso ajuda seu bebê a praticar  pegar pequenos 

objetos e também a experimentar texturas nas mãos e na boca. Logo seu 

bebê será capaz de comer uma refeição inteira.  

 Seu bebê estará interessado em bater com objetos para fazer barulho. 

Ofereça a ele blocos, chocalhos ou colheres de madeira. Mostre a seu 

bebê como bater objetos juntos.  

 Um bom passatempo consiste em colocar objetos dentro e fora de 

recipientes. Ofereça a seu bebê recipientes de plástico com largas 

miçangas ou blocos. Seu bebê poderá gostar de colocar e tirar as meias 

das gavetas ou pequenas caixas de prateleiras.  

 Espelhos são excitantes nessa idade. Deixe seu bebê se apontar no 

espelho. Sorria e faça caretas junto com ele diante do  espelho.  

 Seu bebê começará a usar os dedos indicadores para cutucar. Deixe-o 

cutucar um telefone de brinquedo. Seu bebê também gostará de querer 

cutucar rostos. Nomeie as partes do rosto conforme seu bebê tocá-las.  

 Coloque brinquedos no sofá ou em uma mesa resistente para que seu 

bebê possa praticar ficar em pé enquanto brinca com os brinquedos.  

 Encontre uma caixa grande da qual seu bebê possa sair e entrar. Fique por 

perto e converse com ele sobre o que ele está fazendo: “Você entrou”; 

“Agora você está fora.” 

 Faça um quebra-cabeça simples para seu bebê colocando blocos ou 

bolas de pingue-pongue dentro de panelas ou embalagens de ovos.  

Lembre-se que você pode usar outros utensílios que tiver em casa! 

 Você pode fazer um brinquedo simples cortando um buraco redondo na 

tampa de plástico de uma lata de café. Dê a seu bebê prendedores de 

roupa de madeira ou bolas de pingue-pongue para jogá-los dentro do 

recipiente. 

 Diga “oi” e acene ao entrar em uma sala com seu bebê. Isso vai encorajar 

seu bebê a imitá-la. Ajude o bebê a acenar para cumprimentar os outros. 

Acenar “oi” e “tchau” são gestos precoces.  

 Novos lugares e pessoas são experiências boas para seu bebê, mas 

podem ser assustadoras. Deixe seu bebê assistir, ouvir e se mover em seu 

próprio tempo. Vá devagar. Seu bebê irá sinalizar quando puder avançar. 

 Seu bebê irá brincar mais com sons diferentes, como “lá-lá”e “dá-dá”. 

Copie os sons que seu bebê fizer. Emita uma sonoridade nova e veja se o 

bebê também tenta imitá-la. Aproveite as tentativas precoces de seu bebê 

de tentar falar. 

 



 

  

RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA BEBÊS  

ENTRE 12 e 16 MESES (1 ANO e 4 MESES)  

 Os bebês adoram jogos nessa idade. Tente diferentes brincadeiras e veja 

se o bebê irá interagir com você. Esconda-se atrás de móveis e portas para 

brincar de esconde-esconde; bata blocos ou tampas de panelas. 

 Faça fantoches de meias ou sacolas de papelão – um para você e outro 

para o bebê. Faça seu fantoche falar com seu bebê ou com o fantoche de 

seu bebê. Incentive o bebê a ‘falar’ de volta. 

 Para incentivar os primeiros passos de seu bebê, segure sua mão com ele 

na posição em pé, olhando para outra pessoa. Leve seu bebê em direção 

à outra pessoa para ele pegar seu brinquedo favorito.  

 Dê ao bebê recipientes com tampas ou diferentes compartimentos com 

blocos ou outros pequenos brinquedos. Deixe-o abrir e despejar. Brinque 

de colocar as coisas de volta. Isso vai ajudar seu bebê a aprender como 

colocar os objetos no local que ele quiser.  

 Embale um pequeno brinquedo em papel toalha ou lenço de papel sem 

durex. Seu bebê pode desenrolar e encontrar uma surpresa. 

 Bebês gostam de puxar e empurrar brinquedos. Faça seus próprios 

brinquedos, rosqueando embalagens de iogurte, carretéis ou pequenas 

caixas em pedaços de fios ou cordas macias. Coloque um anel de plástico 

no fim para segurar.  

 Fixe um grande pedaço de papel para desenho em uma mesa. Mostre ao 

bebê como rabiscar com giz de cera grande e não tóxico. Reveze para 

fazer as marcas no papel. Também é divertido pintar com água.  

 Arrume os móveis para que o bebê possa se movimentar em um espaço 

se apoiando nos móveis. Isso estimula o balançar no andar. 

 Deixe o bebê ajudá-la com os afazeres diários. Incentive o bebê a pegar 

o copo e a colher na hora da refeição, a encontrar o sapato e o casaco 

para vestir e a trazer calças e fraldas para a troca. Seguir diretrizes é uma 

importante habilidade para a aprendizagem.  

 Seu bebê está aprendendo que diferentes brinquedos fazem coisas 

diferentes. Dê ao bebê muitas coisas para empurrar, puxar, abraçar, 

sacudir, cutucar, virar e rodar. 

 A maioria dos bebês gosta de música. Bata palmas e dance. Incentive seu 

bebê a balançar para a frente, para os lados e para trás. Segure as mãos 

do bebê para dar suporte, se necessário. 

 Prepare seu bebê para uma atividade futura ou viagem, falando com ele 

antecipadamente. Seu bebê irá se sentir como parte do que está 

acontecendo em vez de ser apenas um observador. Isso também poderá 

ajudá-lo com algum medo em relação a ser deixado para trás. 

 



 

  

RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA BEBÊS  

ENTRE 16 E 20 MESES (1 ANO e 8 MESES)  

 Crianças adoram brincar na água. Coloque objetos que seu bebê consiga 

espremer, como esponjas ou garrafas de plástico, junto com objetos que 

ele consiga encher e despejar (copos, vasilhas). 

 Crianças são animadas em relação a bolhas. Deixe seu filho tentar fazer 

bolhas ou vê-la fazendo bolhas com um canudo. Bolhas são divertidas 

para estourar e também para perseguir ou caçar. 

 Brincadeiras de faz-de-conta se tornam mais divertidas nessa idade. 

Incentive a criança a ter um ursinho ou uma boneca e fazer o que ela 

quiser – andar, ir para cama, dançar, comer e pular. Inclua a boneca ou o 

bichinho em atividades diárias ou jogos.  

 Faça pudim instantâneo ou outras comidinhas junto com seu filho. Deixe-o 

despejar o pó, derramar o leite e mexer. Os resultados são bons para 

comer ou podem ser usados para pintura com dedo. 

 Use caixas ou baldes nos quais a criança possa jogar sacos de feijão ou 

bolas.  Pratique o lançamento da bola ou do saco de feijão. 

 Brinque de pique esconde. A criança pode se esconder com outra pessoa 

ou sozinha para que você a encontre. Em seguida, troque  e se esconda, 

deixando a criança encontrá-la. 

 Crianças adoram movimento. Leve seu filho ao parque para brincar. Na 

primeira vez, você pode colocar a criança no colo no balanço e no 

escorregador.  

 Cante músicas que contenham ações e movimentos, como Dona Aranha. 

Repita as ações com seu filho. Mova-se no ritmo. Espere a criança 

antecipar a ação.  

 Coloque os brinquedos favoritos no cesto da lavanderia um pouco fora do 

alcance da criança ou em um recipiente limpo com uma tampa. Espere 

que a criança peça o objeto, dando um motivo para que ela se 

comunique. Responda a seus pedidos.  

 Um dos brinquedos favoritos costuma ser um pequeno caminhão ou uma 

bolsa para guardar as coisas. A criança pode praticar colocar os objetos 

dentro e fora deles. Esses recipientes também podem ser usados para 

guardar os itens preferidos. 

 Faça um livro de imagens, colocando em um álbum de fotos figuras 

simples e comuns recortadas de revistas. A criança vai gostar de ver fotos 

dela própria e dos membros da família. Figuras de animais são as favoritas.  

 Crianças são interessadas em brincar com bolas. Use uma bolsa de praia 

para rolar, jogar e quicar. 

 Coloque as roupas da criança na cama antes de vesti-la. Peça a ela para 

passar a blusa, a calça, as meias e os sapatos. Esse é um jeito simples de 

aprender os nomes dos objetos mais comuns. 

 



 

  

RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS  

ENTRE 20 E 24 MESES (2 ANOS)  

 Crianças gostam de ver as fotos antigas de si próprias. Conte uma história 

simples sobre ela enquanto vê as fotos. Fale sobre o que estava 

acontecendo enquanto a foto estava sendo tirada.  

 Corte um buraco retangular na tampa de uma caixa de sapato e deixe a 

criança colocar uma pilha antiga de cartas ou envelopes usados. A caixa 

servirá para o armazenamento da correspondência da criança. 

 Faça um jogo de boliche particular usando copos de plástico, latas de 

bolas de tênis ou garrafas de plástico vazias como pinos. Mostre à criança 

como jogar a bola para derrubar os pinos e, depois, deixe-a tentar.  

 Muitos itens do dia a dia (meias, colheres, sapatos, luvas) podem ajudar a 

criança a aprender sobre combinações. Segure um objeto e pergunte se 

ela pode encontrar o outro igual. Nomeie os objetos enquanto brinca. 

 Esconda um despertador ou um rádio em um ambiente e peça à criança 

para encontrá-lo. Reveze, deixando-a esconder o objeto e você procurá-

lo.  

 Uma boa música descreve cabeça, ombro, joelho e pé. Faça de maneira 

mais detalhada com outras partes do corpo, nomeando dentes, 

sobrancelhas, unhas e por aí em diante.  

 Escolha um local fora da casa para a criança pintar usando um grande 

pincel e uma vasilha de água. Ela irá se divertir pintando um das paredes 

casa, uma cerca ou a varanda da frente.  

 Vire objetos de cabeça para baixo (livros, copos, sapatos) e veja se a 

criança nota que algo está errado, em seguida para o lado certo. A 

criança vai gostar de brincar de ‘jogos’ aparentemente pueris.  

 Dê a criança algumas de suas roupas velhas (chapéus, blusas, echarpes, 

bolsas, colares, óculos de sol) para que ela se vista. Garanta que ela se 

veja no espelho e pergunte quem está toda arrumada.  

 Use animais de fazenda de plástico ou bichinhos de pelúcia para cantar 

‘Seu Lobato tinha um sítio’. Use efeitos sonoros. 

 Recipientes de plástico limpos com tampas de rosca ou de forçar são 

ótimos locais para esconder um objeto favorito. Crianças podem praticar 

a empurrar e abrir os recipientes para resolver o problema e pegar o 

objeto. Observe se a criança pede sua ajuda.  

 Faça um livro colando diferentes texturas em cada página. Materiais como 

lixas, bolas de algodão, náilon, seda e botões ajudam a ensinar-lhes 

palavras como áspero, suave, duro e macio. 

 Brinque de ‘Me mostre enquanto olha para os livros’. Peça à criança para 

encontrar um objeto em uma figura. 

 



 

  

RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS 

ENTRE 24 E 30 MESES (2 ANOS E MEIO)  

  Crie ações para as cantigas favoritas da criança.  

 Brinque de acertar o alvo com um balde largo ou caixa e sacos de feijão 

ou bolas. Ajude a criança a contar quantas vezes ela acertou o alvo. Uma 

bola de fios ou meias enroladas também funcionam bem em jogos 

realizados dentro de casa. 

 Enrole uma fita em volta da ponta de um fio para deixá-lo rígido como uma 

agulha e faça um nó largo na outra ponta e peça à criança para amarrar 

botões grandes, colheres ou miçangas. Faça colares comestíveis usando 

biscoitos.  

 Crianças nessa idade adoram sair de casa. Um passeio especial pode ser 

à biblioteca, onde podem ser encontrados livros apropriados. Tire um 

tempo especial para a leitura (como a de histórias para dormir). 

 Brinque de pular quando estiver andando. Você pode, às vezes, ir pulando 

por cima dos buracos da calçada. Poderá ser necessário segurar a criança 

e ajudá-la nas primeiras vezes.  

 Tire tempo para desenhar com a criança quando ela quiser brincar com 

papéis e giz de cera. Desenhe formas grandes e deixe a criança colori-las. 

Reveze.  

 Durante as brincadeiras na caixa de areia, tente molhar um pouco a areia. 

Mostre à criança como encher recipientes com a areia molhada e virá-los 

de cabeça para baixo para fazer bolos e estruturas de areia.  

 Coloque um ou dois dicionários ou almanaques antigos na biblioteca da 

criança. Eles são ótimos livros de figuras para nomear objetos comuns.  

 Dê à criança um sabonete, um pano e uma panela com água. Deixe-a  

lavar bonecas sujas, pratos de brinquedo ou roupas de bonecas. Esta é 

uma prática excelente para ensiná-la a lavar as mãos e secar.  

 Mostre à criança como fazer cobras ou bolas ou como enrolar panquecas 

com um pequeno rolo usando massinhas. Use cortadores de biscoitos 

grandes para criar novas formas.  

 Crianças nessa idade adoram faz-de-conta e realmente se divertem 

quando você finge ser elas. Brinque que você é um animal, como um 

cachorro ou um gato. Faça movimentos e sons de animais. Deixe a criança 

ser a dona do animal e alimentar você. 

 Jogue 'Siga o líder’. Ande nas pontas dos pés, ande para trás e ande 

devagar ou rápido com passos largos e curtos. 

 Tente uma nova forma de pintar com os dedos. Usando creme de leite em 

uma superfície lavável, ajude a criança a espalhar e desenhar figuras com 

os dedos. Adicione corante para ficar colorido. 

 



 

  

RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS 

ENTRE 30 E 36 MESES (3 ANOS E MEIO)  

 Conte ou leia uma história familiar e crie pausas frequentes, deixando  

faltar uma palavra, e peça à criança para completar.  

 Ensine cambalhotas, mas você as faz primeiro. Então, ajude a criança a 

tentar fazer uma. Deixe-a tentar sozinha. Tenha certeza de que não haverá 

móveis no caminho. Você pode colocar alguns travesseiros para dar 

segurança.  

 Dê um copo à criança. Coloque uma porção de cereais ou frutas no copo 

da criança e outra em seu copo. Reveze. Despeje o conteúdo do copo da 

criança e a ajude a contar. Esta é uma ótima prática para ensinar 

habilidades matemáticas precoces.  

 Coloque um cobertor antigo por cima de uma mesa para fazer uma tenda 

ou uma casa. Leve uma cesta de piquenique para o acampamento. Peça 

à criança para levar um travesseiro para um cochilo. Lanternas são 

divertidas.  

 Pegue um papel pardo grande o suficiente para a criança deitar nele. 

Contorne o corpo da criança com um lápis ou caneta. Não esqueça dos 

dedos das mãos e dos pés. Fale sobre as partes do corpo e escreva seus 

nomes no papel. Deixe a criança colorir o desenho. Coloque o desenho 

na parede do quarto da criança. 

 Crianças nessa idade podem se mostrar interessadas em criar arte de 

formas diferentes. Tente cortar uma batata pela metade e criar um formato 

diferente ou desenhe para a criança mergulhar na tinta e estampar o 

papel. 

 Uma boa atividade para aprender sobre a localização é a construção de 

estradas e pontes com blocos. Use carros de brinquedo para andar pelas 

estradas, por cima e por baixo da ponte, entre casas e assim por diante.  

 Faça o contorno de diferentes objetos com a criança. Use copos de 

diferentes tamanhos, blocos ou as mãos da própria criança e as suas. O 

uso de marcadores ou giz de cera de diferentes cores deixa a atividade 

ainda mais divertida. 

 Deixe a criança ajudá-la a colocar a mesa. Primeiro, peça à criança para 

colocar os pratos, depois os copos e os guardanapos.  Colocando um de 

cada em seus respectivos lugares, ela irá aprender a correspondência de 

um para um. Mostre onde os utensílios devem ser colocados.  

 Pegue caixas vazias (de cereal, embalagens de ovos) e ajude a criança a 

montar seu próprio mercado. 

 Ajude a criança a aprender novas palavras para descrever objetos em 

conversas cotidianas. Descreva pela cor, tamanho e forma (‘o copo azul’, 

‘a bola grande’). Além disso, descreva a velocidade com que as coisas se 

movem (‘um carro vai rápido’, ‘uma tartaruga anda devagar’) e a 
temperatura (‘sorvete é gelado’, ‘sopa é quente’). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS  

ENTRE 36 E 48 MESES (4 ANOS)  

 

 Faça um livro ‘sobre mim’ para a criança. Coloque fotos da família, 

ilustrações das comidas preferidas e desenhos feitos pela criança. 

Coloque-os em um álbum de fotos ou cole em folhas de papel para fazer 

um livro.  

 Antes da hora de dormir, folheie uma revista ou um livro infantil com a 

criança junto. Peça á criança para apontar para as figuras enquanto você 

as nomeia, como: ‘Onde está o caminhão?’. Peça-lhe para apontar com 

o pé ou o cotovelo. Peça-lhe que aponte para algo que gira e para algo 

que ande rápido.  

 Enquanto cozinha ou come o jantar, jogue ‘Mais ou menos’ com a 

criança. Pergunte quem tem mais batata e quem tem menos. Tente usar 

copos ou canecas do mesmo tamanho cheios com suco ou leite.  

 Corte alguns pedaços largos de papel e mostre para a criança. Fale com 

ela sobre coisas que são redondas (uma bola, a lua). Corte o círculo ao 

meio e pergunte se ela consegue fazer a figura redonda novamente. 

Depois, corte em três pedaços, e assim por diante.  

 Fale sobre o número 3. Leia histórias com três personagens (‘Os três 

porquinhos’). Incentive a criança a contar até 3 usando objetos 

parecidos. Fale sobre ter 3 anos de idade. Quando a criança entender, 

fale dos números 4, 5 e assim em diante, até o momento em que ela ainda 

esteja interessada. 

 Faça um caminho de aventuras do lado de fora da casa. Use mangueira 

de jardim, corda e pedaço de giz e crie caminhos que passem por baixo 

da ponte, em volta da árvore e nas paredes laterais. Leve a criança pelo 

caminho na primeira vez. Quando ela conseguir ir sozinha, faça outro 

caminho ou peça-lhe que construa um. 

 Quando estiver contando ou lendo uma história na hora de dormir, pare e 

deixe faltar uma palavra. Espere a criança completar.  

 Escute e dance músicas com a criança. Você pode parar a música por 

um momento e brincar de ‘Estátua’”, em que todos ficam parados até que 

a música comece novamente. Tente parar em posições diferentes para 

tornar a brincadeira ainda mais engraçada.  

 Quando a criança se vestir, incentive a prática de abrir e fechar zíperes e 

abotoar e desabotoar os botões. Mostre como os botões passam pelo 

buraco e finja que o zíper é um trem subindo e descendo o caminho.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS  

ENTRE 48 E 60 MESES (5 ANOS)  

 

 Brinque de ‘Quem, o quê e onde’. Pergunte à criança quem trabalha na 

escola, o que tem na escola e onde é a escola. Amplie as perguntas de 

acordo com as respostas da criança. Pergunte sobre outros assuntos, como 

a biblioteca, a parada de ônibus ou os correios.  

 Quando estiver arrumando a mesa, brinque de ‘o que não faz parte’. 

Coloque um brinquedo pequeno ou outro objeto perto do prato e dos 

talheres. Pergunte à criança se ela consegue identificar o que não 

pertence àquele lugar. Você pode fazer esse jogo a qualquer hora do dia.  

 Quando for possível, deixe a criança preparar um piquenique. Mostre o 

que ela pode usar em um piquenique (pão, manteiga e maçãs). Separe 

sacolas de sanduíches e uma bolsa para lanches. Depois, vá se divertir no 

piquenique, que pode acontecer até mesmo em sua cozinha! 

 Brinque de adivinhar qual é a figura. Cubra uma figura de um livro 

conhecido com uma folha de papel e vá mostrando aos poucos até a 

criança adivinhar a figura. 

 Deixe a criança ajudar na preparação da refeição. Ela pode passar 

manteiga ou geleia, descascar uma banana, colocar achocolatado e 

servir leite (usando um recipiente pequeno). Nunca dê uma tarefa que 

envolva o fogão ou o forno sem uma supervisão cuidadosa. 

 Finja ser um animal. Incentive a criança a usar a imaginação e fingir ser 

um gatinho. Você pode perguntar, ‘O que os gatos gostam de comer?’ ou 

‘Onde os gatos moram?’. Jogue e veja até onde a brincadeira pode 

chegar.  

 Incentive a criança a aprender o nome completo, o endereço e o telefone. 

Coloque as informações em uma música para ficar mais divertido. Peça à 

criança para repetir quando você estiver dirigindo ou no ônibus. 

 Em um dia chuvoso, brinque de ‘Loja de sapatos’. Use sapatos velhos, 

papel, lápis e uma cadeira onde se sentar e experimentar os sapatos. 

Incentive a criança a ‘escrever’ o pedido. Então, vocês podem inverter a 

ordem e a criança fingir que é a cliente.  

 Corte três círculos pequenos, três médios e três grandes. Pinte cada grupo 

de cores diferentes ou use papéis coloridos para cada um. A criança pode 

escolher os círculos pela cor ou pelo tamanho. Você também pode 

perguntar à criança sobre os diferentes tamanhos. Por exemplo, ‘Qual é o 

menor?’. Você pode fazer esse jogo usando botões de roupas velhas.  

 



 

  

RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS 

ENTRE 60 E 66 MESES (5 ANOS E MEIO)  

 

 Faça colagem com coisas da natureza. Separe folhas e pequenos galhos 

e os cole em um pedaço de cartolina (caixas de cereal e de biscoito 

podem ser cortadas e usadas como cartolina). 

 Pratique a escrita dos primeiros nomes de amigos, brinquedos e parentes. 

Na primeira vez poderá ser necessário traçar as linhas. Certifique-se de 

escrever em letras de forma grandes. 

 Quando for ler histórias para a criança, deixe-a escolher o final ou reconte 

histórias com os finais que ela tenha inventado.  

 Deixe a criança ajudá-la com tarefas simples de cozinhar, como amassar 

batatas, fazer sanduíches de queijo ou encher uma tigela de leite ou 

cereal. Depois, veja se ela sabe dizer a ordem que você deveria seguir 

para cozinhar e amassar as batatas. Supervisione de maneira cuidadosa 

quando a criança estiver perto do fogão quente.  

 Brinque de ‘20 perguntas’. Pense em um animal e peça à criança para 

fazer perguntas com respostas do tipo ‘sim ou não’ até que ela adivinhe o 

animal. No início, talvez ela precise de ajuda para fazer esse tipo de 

pergunta. Depois, deixe a criança escolher o animal e faça as 20 

perguntas. Você também pode usar outras categorias, como comidas, 

brinquedos ou pessoas.  

 Esconda um objeto em uma meia e amarre a ponta da meia. Deixe a 

criança sentir a meia e adivinhar o que tem dentro. Reveze para adivinhar 

o que há dentro da meia.  

 Brinque de ‘Jogo da memória’. Coloque cinco ou seis objetos conhecidos 

em cima de uma mesa. Peça à criança para fechar os olhos, tire um objeto 

e rearranje o resto. Pergunte à criança qual objeto está faltando. Reveze 

de lugar com a criança.  

 Faça um jogo simples de concentração com dois ou três pares de cartas. 

Vire as cartas de cabeça para baixo e misture. Deixe a criança virar duas 

cartas para ver se elas são iguais. Se não combinarem, vire as cartas de 

cabeça para baixo novamente. Você pode, gradualmente, aumentar o 

número de cartas. 

 Brinque de sons misteriosos. Selecione objetos que emitam sons distintos, 

como relógio, caixa de cereal, tampa de panela e sacola de batata chips. 

Vede os olhos da criança e peça-lhe para tentar adivinhar qual objeto está 

fazendo aquele som. Reveze com a criança. 

 



Esperamos que esta cartilha tenha lhe servido de ajuda. 

Qualquer coisa, entre em contato. 

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 

Departamento de Psicologia 

Avenida Marquês de São Vicente, 225/L 201 

Gávea/Rio de Janeiro 

Brasil 


