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TRABALHOS MANUAIS COM BEBÊS DE ATÉ 3 ANOS
Sempre é bom lembrarmos, que você educador, ao ensinar tarefas de trabalhos
manuais para as criancinhas deve procurar deixa-las experimentar fazerem suas
tarefas sozinhas, mas sem força-las. Voce precisa, naturalmente observa-las
convenientemente, pois gostam de colocar tudo na boca. Especialmente quando
trabalharem com balões, algodão, jornais ou materiais pequeninos nunca as perca
de vista. Não espere delas super e geniais idéias e resultados. Quanto mais elas
experimentarem trabalhar sozinhas, mais criativas serão. Cada uma delas possui um
ritmo próprio para fazer suas tarefinhas. Repetição também é importante para as
crianças, mesmo quando para você se torna monótono fazê-lo. Se você, depois de
umas duas semanas repetir a tarefa proposta, colocando-lhes o mesmo material para
elas trabalharem vai ficar surpreso de ver o progresso que elas conquistaram. A
seguir apresentar-lhes-emos algumas idéias que podem ser desenvolvidas nas
aulinhas junto às crianças pequeninas de até 3 anos de idade.

Divirta-se e experimente!

Luva com sininhos
Adquira uma luva de malha ou lã e pregue em cada dedo pequenos sinos. Se preferir
enfeite cada dedo com uma carinha que poderá ser pintada ou bordada. Se quiser
aplique pedacinhos de lã para imitar cabelos. Com essa luva você pode iniciar as
aulas saudando as crianças como se cada dedo tivesse um nome ou para outras
brincadeiras de saudação à turma. Você pode também colar outros materiais nas
bordas da luva: arroz, castanhas, etc.
Existem músicas infantis que expressam o movimento com as mãos. Por exemplo:
“Os dedinhos” (cantora Eliane)
Locais para aventuras de bebês
São muitos os meios de se proporcionar aventuras para bebês que estão
engatinhando. Por exemplo: túnel para bebês- feito com papelões grandes,
diferentes bolas e almofadas, bóias, animais de plástico para soprar, “João Bobo”,
balões de ar, colchas, etc.
Na primeira vez deixe as próprias crianças experimentarem as possibilidades de
brincar com os materiais ao seu dispor. Quando elas não souberem o que fazer,
mostre-as antes como podem brincar. Engatinhar dentro do túnel, brincar com os
balões, construir torres com os travesseiros e almofadas, etc.
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Apostila: TRABALHANDO COM BEBÊS de até 3 anosNo início esse material todo é naturalmente excessivo. Talvez seja melhor começar
apenas com os papelões por no máximo 1 hora e no próximo instante com os balões,
etc.
CRIANCINHAS MOVIMENTANDO-SE PELA SALA
As crianças podem fazer ginástica sobre colchões ou colchas estendidas no chão ao
som de uma agradável musiquinha. (Existem músicas infantis que falam sobre
movimento- mexer a cabeça, as mãos, os pés, etc.)

PISCINAS PARA BEBÊS
Para cada grupo de crianças é bom que se tenha aproximadamente duas piscinas de
borracha ou plástico. Você pode enchê-las com balões, jornais (você vai ver que
logos elas irão rasgá-los entusiasmadamente). O algodão presta-se também para
encher a piscina. Folhas de papel manteiga fazem também ruídos maravilhosos
quando são amarrotados. Outros materiais podem enchê-las: folhas secas, palha,
etc.
No verão as piscinas podem ficar fora e ser enchidas com um pouquinho d’água.
Então ponha dentro dela copos de iogurte limpos e vazios, colheres de plástico,
forminhas (daquelas de brincar na areia) e vasilhas. Deixe as crianças brincarem e
experimentarem os materiais.
MÚSICA COM INSTRUMENTOS FEITOS EM CASA
Latas, lixeiras, tampas, pdem servir de instrumentos musicais de percurssão
(tambores). As crianças poderão bater nos mesmo produzindo ritmo e som
utilizando colheres, pauzinhos ou mesmo as próprias mãos. Forme uma bandinha
ritmica, elas vao gostar!
ENCHENDO DIVERSOS OBJETOS
Ponha à disposição das crianças diversas latinhas, copos de iogurte, cartolinas,
garrafas plásticas. Encha-as com areia e no verão, ao ar livre, com água. Quando
você começar a encher um dos objetos verá que as crianças irão começar a fazer o
mesmo.
CONHECENDO AS FORMAS
Cortes caixas de sabão em pó, de sapatos ou outros tipos de caixas de papelão em
diferente formas de aberturas. Por exemplo: círculos, quadrados, triangulos, fendas,
etc.
Dê às crianças rolhas de cortiça, bloquinhos de madeira, pedaços de papelão grossos
e deixe que elas os botem dentro das caixas. No entanto tenha cuidado para que
nao levem o material para sua boca, atenção para que não os engulam)
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Apostila: TRABALHANDO COM BEBÊS de até 3 anosROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO
Ponha perto delas um par de rolo papel higiênico vazio ou rolo de papel de cozinha.
Elas poderão brincar de rolális, apertá-los, rasgá-los e movimentá-los com os pés.
BOTÕES OU PÉROLAS
A colagem de botões e perólas é uma atividade que pode ser realizada, mas muito
cuidado para que elas não os levem à boca e os engulam ou os coloquem no nariz
ou ouvido.

COLAGEM SOBRE TÁBUAS
Cole papel, papel alumínio, tecidos, algodão, botões ou rolhas de cortiça sobre 2
tábuas, fazendo assim dois painéis. As crianças pequenas gostarão de passar a mão
sobre ela, explorando com o tato diferentes texturas. Quanto às crianças maiores,
estas poderão brincar de identificar as diferenças existentes entre os dois quadros.
Por exemplo: um possui dois tecidos o outro apenas um.
ENCHENDO OBJETOS COM DIFERENTES MATERIAIS
Com um recipiente plástico daqueles que se guarda filme, copos de plástico você
pode fazer chocalhos. É só enchê-los com feijões, milho seco, arroz, sininhos,
pedrinhas, etc. Tenha cuidado para fechá-los e vedá-los bem para que não ocorra
nenhum acidente.
CAIXAS DE PAPELÃO
Com as caixas grandes : Pintar com tinta de dedo, deixando-a secar. Cortar uma
porta ou janela. As crianças poderao fazer delas cabanas para brincar dentro.
Com as caixas menores: por exemplo caixa de ovos- as crianças poderão fazer
lembrancinhas de ovos de Páscoa assim como fazer estrelinhas de Natal. Se elas são
muito pequenas e não trabalham com tesoura, podem fazer pintura a dedo. Não se
esqueça de por-lhes aventais e protegerem o local em que elas trabalham com
jornais ou plastico.
BRINCADEIRA DE CARRINHO
Faça carrinhos com cartolina, caixa de sabão em pó ou de sapatos. Adapte rodinhas
feitas de carretéis ou rolo de papel higiênico. Elas gostam de puxar carrinhos ou
empurrá-los.
AFETO E MASSAGEM
As crianças sente cócegas ao sentirem o toque de uma pena, uma toalha macia ,
pincel ou algodao. Algumas bolas de borracha com textura semelhante a ouriço
servem como massagem.
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Apostila: TRABALHANDO COM BEBÊS de até 3 anosAPRENDENDO A ORGANIZAR-SE
Deixe que as crianças joguem bolas de papel, de algodão, bolas de espuma dentro
de um caixote. Quanto as bolas estiverem dentro cante com elas uma musiquinha e
torne a retirar as bolas de dentro do caixote. E depois cante de novo e peça que as
crianças auxiliarem você a guardar as bolas.
FOLHA DE PAPEL ALUMÍNIO
Pregue várias folhas lisas de papel alumínio no piso. As crianças pequeninas irão
engatinhar sobre elas e ficarão admiratadas de poderem ver seu próprio reflexo
como se o chão fosse um espelho.
TRAVESSEIRO DE BALÕES
Encha vários balões, mas não demais. Ponha-os dentro de uma fronha grande de
maneira que as crianças possam engatinhar em cima dela.
RECEITA DE MASSINHA DE MODELAR
Material
1:500 g de maisena,
100 g de sal,
uma colher de (café) óleo,
tinta vegetal

(anilina comestivel)

Modo de Fazer
Misturar a maisena e o sal. Juntar água suficiente para formar uma pasta.
Pedir para um adulto levar a massa ao fogo, mexendo sempre. Acrescentar o
óleo e o corante.
Guardar em saco plástico ou vidro bem tampado.
Atenção: a massa não deve ser deixada para secar ao sol. Ela se conserva por
vários meses, independente de qualquer produto químico.
RECEITA DE TINTA PARA PINTURA A DEDO
Material:
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Apostila: TRABALHANDO COM BEBÊS de até 3 anos- 01(um) copo e meio de água
- 01(uma) pitada de anilina na cor escolhida
- 01(uma) colher de sopa bem cheia de maisena
- 01(colher) de sopa de sabão em pó
Técnica:
- Colocar um copo de água para ferver, dissolva a anilina na água
- Quando a água ferver, despejar a maisena, já diluída em meio copo de água,
mexendo rapidamente, sem parar
- Pronto o mingau grosso, retirar do fogo e adicionar o sabão em pó
- Bater bem
- Esperar esfriar
- Dar para cada criança um porção pequena.
Obs: Pode-se, também, utilizar as tintas próprias para pintura a dedo compradas
prontas.
RECEITA TINTA NATURAL
Material:
Beterraba
Cenoura
Espinafre
Modo de Fazer
Bater no liquidificador, com água, beterraba (para a cor vermelha), cenoura (para a
cor amarela), e espinafre (para a cor verde).
Espremer o líquido de cada um num pano e depois coar. Guardar as tintas em vidros
e
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Apostila: TRABALHANDO COM BEBÊS de até 3 anostampar bem.
Atenção: Pintar sobre papéis grossos, utilizando-se de vários tipos de pincéis,
esponjas, chumaço de algodão preso num palito ou num lápis, ou então, usar frascos
de desodorante vazios, do tipo spray, que cheios de tinta servirão para espirrar no
papel preso numa parede ou num cavalete.
Este brinquedo foi tirado do livro: Brinquedo, desafio e descoberta:
subsídios para utilização e confecção de brinquedos / Nylse Helena da Silva
Cunha. Publicada pela FAE - Fundação de Assistência ao Estudante.
BRINCANDO NA AREIA
Dê-lhes forminhas, regadores, água, colheres e deixe-as fazer o que o coração
manda sobre uma caixinha de areia.
RASGAR E COLAR



Colar restos de tecidos que devem ter sido cortados com antecipação em
diferentes tamanhos.
A colagem de fios de lã exige um pouquinho mais de habilidade manual das
crianças, que precisam manipular com atenção seus dedos.

PACOTES DE OVOS
Colecione alguns pacotes de ovos. Com eles voce podera fazer atividades com as
crianças. Voce pode, por exemplo colocar dentro massinha caseira para que as
crianças retirarem de dentro. Voce pode também por outros materiais desde que nao
tenham perigo de que elas os engulam.
RASGAR E CORTAR
Velhos catálogos, revistas ou jornais podem proporcionar uma boa brincadeira de
rasgar para as crianças. Se elas forem um pouquinho maiores (mais ou menos de 2 a
3 anos) ela já podem treinar o uso da tesoura sem ponta.
LANTERNAS DE MESA
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Apostila: TRABALHANDO COM BEBÊS de até 3 anosPara isso você vai precisar de vidros vazios de compotas de doces ou copos de vidro
infantis.
As crianças devem rasgar pequenos pedacinhos de papéis transparentes e colá-los
sobre o vidro. Viram bonitinhas lanternas de mesa que poderão ser oferecidas aos
pais em dias de festa ou de Natal. (as lanternas de mesa sao vidros abertos que
dentro coloca-se uma vela pequenina)

COLA E AREIA
A areia pode ser misturada à cola . Deposite essa mistura em um recipiente que se
pode fechar e aproveite-a para trabalhos manuais, por exemplo, cole-a juntamente
com conchinhas do mar e pedrinhas formando um bonito painel.
PALHA
Cortar um ramo de palhas e com a ajuda de um cordão forme um colar. É só enrolar
esse cordão em volta do ramo de palhas.
CORRENTE DE CASTANHAS
Colecione cascas de Castanha ou de nozes. Fazendo-se pequenos furinhos em suas
extremidades e inserindo um fio entre elas formando elos, você criará uma corrente
parecida com uma cobrinha para as criancinhas brincarem.
Bibliografia:
Sites: www.kramdose.de
www.cvdee.org.br
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