


ROTINA EM CASA

NÃO É SÓ SOBRE FICAR EM CASA, É SOBRE 
COMO PODEMOS  QUALIFICAR ESSE TEMPO.



É importante tentar estipular horários para as atividades que acontecem 
durante o dia:
• Dormir e acordar;
• Refeições;
• Auxílio nas tarefas de casa, exemplo: ajudar a dobrar a roupa, regar as plantas, 

etc;
• Brincadeira com a família;
• Brincadeiras para gastar energia: dançar, pular, correr, etc
• Brincadeiras mais tranquilas, que exijam concentração;
• Uso da TV, tablet ou celular; (estipular um tempo, ex: 1 hora por dia);
• Banho.



Ideias para fazer em casa!

Caixa de papelão:
A caixa de papelão é um excelente material para a hora da brincadeira. 

As crianças criam brinquedos incríveis com elas, além de estimular a 
imaginação, ajudamos o planeta reciclando materiais. 

Usem a criatividade, bebês e crianças pequenas adoram explorar este 
material para entrar e sair, brincar de túnel, arremessar objetos, etc.



Potes de cozinha, tampinhas, tampa de panela, colheres

Os objetos da casa também podem virar brinquedo. Experimentem colocar o bebê sentado 
diante de um conjunto de potes de plástico. Ele vai passar um tempo bom pegando os potes e 
manuseando um por um. Agora, experimentem colocar uma colher de pau na mão dele, outra 
na sua mão e comece a batucar. Logo, o bebê vai perceber que pode imitar os seus gestos e, 

do jeito dele, vai transformar os potes numa bateria  rapidinho!
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Brincando de Cabana
Esta é uma das brincadeiras prediletas das crianças, pois utilizam a 

criatividade e a fantasia à vontade!!! Não tem número certo de 
participantes e todas as idades são bem-vindas! Aproveitem para brincar 

com sua(s)/seu(s) filha(s)/filho(s)!
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Brincando de Fantasia
Brincar de fantasia em qualquer ocasião! Não há 

necessidade de comprar, o improviso é o que mais 
chama a atenção na brincadeira das crianças! Elas 

amam brincar com as roupas da mamãe, do papai, da 
vovó! Experimentar os sapatos então, é pura diversão!

As fantasias desenvolvem habilidades sociais, além de 
um importante recurso para trabalhar as emoções, 

tornando-se mais fácil para criança expressar as 
emoções! Experimentem!
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Histórias para bebês e crianças pequenas

A hora da história é um momento delicioso,
que desperta curiosidade, imaginação, além
de ser uma ótima estratégia para relaxamento.

Eu Voltei | Contação de histórias - Marina Bastos

Clique na seta ou pressione a tecla Ctrl e você será 
Direcionada/o para uma linda história!

https://www.youtube.com/watch?v=pizEAZHw9Qg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pizEAZHw9Qg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pizEAZHw9Qg&feature=youtu.be


SÃO AS CRIANÇAS, QUE SEM FALAR, NOS ENSINAM A RAZÃO 
PARA VIVER. 

ELAS NÃO TEM SABERES A TRANSMITIR, NO ENTANTO, ELAS 
SABEM O ESSENCIAL DA VIDA!

RUBEM ALVES
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