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APRESENTAÇÃO
...
Olá! Essa cartilha tem o objetivo de falar um
pouco sobre a estimulação precoce e sua
importância para o crescimento e desenvolvimento das crianças, principalmente as que
estão em contexto de institucionalização. Ao
longo dela serão propostas atividades de
fácil execução para a faixa etária de até dois
anos de idade
Essa cartilha é produto da pesquisa: "ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM
CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS" realizada por meio do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC 2020/2021)
pelas pesquisadoras: Rita de Cássia Ramires da Silva (Bolsista), Camila
Thayná Oliviera dos Santos (Colaboradora) e Ana Carolina Santana Vieira
(Orientadora).
Desde já, agradecemos a Universidade Federal de Alagoas, a Escola de
Enfermagem (EENF) da mesma universidade e o nosso grupo de pesquisa Atenção integral a saúde da criança e do adolescente (AISCA) por
possibilitar sempre a divulgação do conhecimento!

SUMÁRIO

04

CONCEITOS INICIAIS

AFINAL, O QUE É ESTIMULAÇÃO PRECOCE?

06

ESTÍMULOS EM TODAS AS DIMENSÕES
ATIVIDADES DE ESTÍMULO À MOTRICIDADE
JOGO DE POTES
BANHO COM OBJETOS
PESCA TAMPINHAS
PENDURAR OBJETOS
TESTANDO O MOVIMENTO DE PINÇA

18

30

10

ATIVIDADES DE ESTÍMULO À COGNIÇÃO
CONHECENDO FORMAS E CORES
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
ENCAIXE DE FORMAS

ATIVIDADES DE ESTÍMULO SENSORIAL

27

05

CAIXINHA DAS SENSAÇÕES
ESTIMULANDO O OLFATO
ESTIMULANDO O PALADAR
MASSINHA CASEIRA

22

ESTÍMULO À AFETIVIDADE

REFERÊNCIAS

29

SOBRE AS AUTORAS

31

CRÉDITOS

CONCEITOS INICIAIS
...
Para que se possa falar da estimulação precoce é preciso
entender que a criança, ao longo da sua infância, passa
por estágios muito importantes:
Crescimento e Desenvolvimento.
AFINAL, O QUE É ESTIMULAÇÃO PRECOCE?
Single de estreia de Os Astronautas, que encabeçou as paradas do Reino
Unido

Fazem a criança
crescer, aprender a se
socializar e adquirir
habilidades!

Mas esse atraso
pode ser reparado
com atividades de
estimulação
precoce!

Esse processo é influenciado por inúmeros fatores, como a presença de
violência, presença de vínculo e até a própria institucionalização. Podem ser
positivos ou negativos para a criança! No segundo caso, podem atrasar o seu
desenvolvimento.
04

BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b

AFINAL, O QUE É
ESTIMULAÇÃO
PRECOCE?

...

Estimular é ensinar, motivar,
aproveitar objetos e situações e transformando-os em
conhecimento e aprendizagem para a criança.

Esse estímulo envolve aspectos sensoriais (sentidos da
criança), movimentação (motricidade), aquisição de habilidades, raciocínio e aprendizagem (cognitivo) e sociais. São
as dimensões da estimulação precoce!
BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b

ESTÍMULOS EM TODAS
AS DIMENSÕES
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ESTÍMULOS EM TODAS
AS DIMENSÕES

Esconder parcialmente um objeto e perguntar onde ele está. À
medida que a criança se desenvolve na brincadeira, esconda
mais o objeto até que fique completamente ocultado.
Deixar a criança soltar objetos no chão, dando a oportunidade
de observar atentamente a situação. Dê-lhe de volta o objeto e
deixe que repita a ação.
Dar um objeto à criança, em seguida dar um segundo objeto.
Quando ela estiver com as duas mãos ocupadas, oferecer um
terceiro (o seu favorito), e deixar que a criança escolha o que
fazer para pegá-lo.
Pegar diferentes partes do corpo da criança (orelhas, bochechas, ombro, mãos etc.) nomeando-as e fazendo movimentos
circulares.
BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b

ESTÍMULOS EM TODAS
AS DIMENSÕES

Cantarolar músicas que estimulem a criança a imitar gestos,
caretas ou sons.
Realizar diferentes ações que ensinem a criança relações
simples de causa e efeito. Por exemplo, tocar a campainha e a
porta se abrir; apertar um boneco e emitir um som; puxar um
barbante amarrado a um brinquedo, etc.
Colocar a criança em frente ao espelho, cobrindo-a com um
cobertor. Perguntar “Onde está o bebê?”. Diante de qualquer
resposta, retire o cobertor dizendo ”Está aqui!”
08

BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b

ESTÍMULOS EM TODAS
AS DIMENSÕES

Ler ou contar histórias usando entonações, figuras, expressões
faciais e sons.

Fazer cartões relacionados com hábitos de higiene e alimentação. Mostrar à criança os cartões e colocá-los em lugares
chave (cozinha, banheiro, etc.). Mostre o cartão novamente
sempre que a criança estiver fazendo a ação retratada,
incentivando assim o conhecimento e aquisição do hábito.
BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b

ATIVIDADES DE
ESTÍMULO À
MOTRICIDADE
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ATIVIDADES DE ESTÍMULO
À MOTRICIDADE

JOGO DE POTES

1 - Espalhe os potes em distâncias segura e a vista de um adulto.
2 - O objetivo é que a criança se movimente para pegar os potes. Essa brincadeira permite que elas estiquem os
braços e o tronco na direção do objeto.
3 - Outra proposta é fazer a criança encontrar as tampas certas de cada pote.
Você começa separando os potes de
plásticos diferentes tamanhos e formatos e coloca eles no chão, os potes de
um lado e as tampas de outro. Em seguida, explique para criança o objetivo
da brincadeira.

ATIVIDADES DE ESTÍMULO
À MOTRICIDADE

BANHO COM OBJETOS

1 - Na hora do banho podemos fazer
também estímulos.
2 - Com a criança na banheirinha, podem ser colocados objetos de borracha, como no exemplo da foto, e/ou bolinhas de plástico.
3 - A criança tende a levar os objetos à
boca, por isso, esteja sempre atento!
4 - Esses estímulos contribuem para o
fortalecimento da coordenação motora
grossa.
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ATIVIDADES DE ESTÍMULO
À MOTRICIDADE

PESCA TAMPINHAS

1 - Separe uma bacia com água, tampinhas de garrafa coloridas (pode ser
bolinhas de plástico, bolas de isopor,
gelo colorido...) uma peneira e um depósito de plástico.
2 - Coloque as tampinhas na bacia com
água.
3 - O intuito dessa brincadeira é que a
criança consiga segurar a peneira, pescar as tampinhas e colocá-las no depósito ou reservatório.
CONTINUA...

ATIVIDADES DE ESTÍMULO
À MOTRICIDADE

PESCA TAMPINHAS

4 - Instrua a criança demostrando
como a atividade deve ser feita.
5 - O objetivo da brincadeira é que a
criança movimente o tronco e os braços treinando o equilíbrio e força de
seus movimentos.
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ATIVIDADES DE ESTÍMULO
À MOTRICIDADE

PENDURAR OBJETOS

1 - Pendurar objetos acima do bebê deitado para que ele possa bater com as
mãos e também para que ele possa
esticar os braços;
2 - Nessa ideia você pode colocar cubos ou bichinhos de plástico para bebês
que ainda não conseguem sentar sozinho.

ATIVIDADES DE ESTÍMULO
À MOTRICIDADE

TESTANDO O MOVIMENTO DE PINÇA

O movimento de pinça é o movimento
que envolve os dedos polegar e indicador para pegar objetos pequenos e
que deslizam com facilidade.
Diversas atividades podem ser usadas para estimular esse movimento
dos bebês inclusive a introdução alimentar, na qual o bebê é encorajado a
pegar o alimento e segurar.
CONTINUA...
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ATIVIDADES DE ESTÍMULO
À MOTRICIDADE

TESTANDO O MOVIMENTO DE PINÇA

Além de estimular o desenvolvimento
sensorial e percepção oral, a alimentação também pode ser utilizada na
evolução da coordenação motora fina.
Dessa forma, deixe que a criança busque o alimento e permita que ela os
segure.

ATIVIDADES DE
ESTÍMULO À
COGNIÇÃO
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ATIVIDADES DE ESTÍMULO
À COGNIÇÃO

CONHECENDO FORMAS E CORES

1 - Fazer recortes em papeis de cores
variadas em formato de bola, coração,
triângulo, entre outros.
2 - Mostre-as para a criança, falando
quais são as cores e quais são as
formas, estimulando a sua percepção.
3 - Estimule a criança a formar pares,
mostrando, primeiramente, como se
faz e depois deixando-a livre para repetir.
4 - Também utilize as peças para fazer
colagens com a criança, juntando as
formas semelhantes.

ATIVIDADES DE ESTÍMULO
À COGNIÇÃO

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

1 - Utilize de desenhos, quadrinhos ou
imagens para construir histórias variadas para a criança.
2 - Utilize várias entonações, para demonstrar alegria, espanto, tristeza, medo.
3 - Estimule a criança a tentar repetir os
sons que forem expressos nas histórias.
4 - Deixe-a a vontade para tentar
expressar sons para contar a sua história posteriormente.
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ATIVIDADES DE ESTÍMULO
À COGNIÇÃO

ENCAIXE DE FORMAS

1 - Utilizar variados brinquedos de encaixe e deixar que a criança explore,
livremente, as formas e cores e, também, que aprenda a encaixar as peças
similares.
2 - Esses brinquedos também podem
ser adaptados, utilizando copos descartáveis e papeis coloridos.
3. - Fazer formas variadas com o papel
e colar uma em cada copo descartável.
Dar para a criança ir tentando colocar
os similares no copo correspondente.

ATIVIDADES DE
ESTÍMULO SENSORIAL
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ATIVIDADES DE
ESTÍMULO SENSORIAL

CAIXINHA DAS SENSAÇÕES

1 - Pegue uma caixa, faça um círculo e
corte para fazer a entrada.
2 - Pode decorar a caixa para ficar mais
atrativa.
3 - Coloque vários objetos dentro da
caixa, com tamanho e textura diferentes.
4 - É válido lembrar que a criança tem a
tendência de levar os objetos até a
boca, então é preciso estar atento e
evitar objeto muito pequeno.
O objetivo é que a criança, vendada,
coloque a mão dentro, sinta o objeto e
retire-o da caixa.

ATIVIDADES DE
ESTÍMULO SENSORIAL

ESTIMULANDO O OLFATO

1 - Separe alguns potinhos.
2 - Coloque em cada um deles materiais
como pó de café, perfume, cravo,
essências, sabonete ou o que preferir.
3 - Reúna as crianças em um ambiente
confortável e aconchegante.
4 - Vai abrindo os potinhos e convidando as crianças a sentirem o cheiro.
5 - Isso estará estimulando o olfato e
reconhecendo diferentes odores.
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ATIVIDADES DE
ESTÍMULO SENSORIAL

ESTIMULANDO O PALADAR

1 - Separe alimentos que tenham sabores diferentes, pode ser salgado, doce
e amargo.
2 - Ofereça a criança cada um deles, ela
irá provar e diferenciar os alimentos.
3 - Ajudará no desenvolvimento sensorial, exclusivamente a percepção oral,
estimulando o paladar.

ATIVIDADES DE
ESTÍMULO SENSORIAL

MASSINHA CASEIRA

1 - Misturar 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de sal, 1 xícara e meia de
água, 1 colher (sopa) de óleo que seja
comestível (oléo de coco, por exemplo)
e corante colorido comestível.
2 - Agora é só modelar a massinha com
as crianças, criando formas de maneira
livre e usando a imaginação.
24

ESTÍMULO À
AFETIVIDADE

ESTÍMULO À
AFETIVIDADE

O estímulo ao desenvolvimento também
inclui o vínculo entre os cuidadores e a
criança.
É extremamente necessário que a criança
estabeleça um vínculo com os responsáveis pelo seu cuidado, fazendo-a se sentir
segura e acolhida.

OLHE

ABRACE

CONFORTE

DÊ CARINHO

DÊ ATENÇÃO

FALE

ESCUTE

COM A CRIANÇA
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