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ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO INTEGRADO - BERÇÁRIO                                               

  
1-   MELECA DE GELATINA 

                                                                                
Materiais necessários: Água, pó para 
gelatina, tigelas, plástico ou papel para 
forrar o espaço, Livro de trajetórias – 
página 17. 
 
Meleca de gelatina: Prepare 
antecipadamente a gelatina de cores e 
sabores variados seguindo as 
instruções da embalagem, e quando 
estiver pronto, corte em quadradinhos 
e misture as cores. 
 
 
Como fazer: Forre um espaço no chão e apresente ao bebê a gelatina colorida em uma 
bacia, pote, tigela ou no próprio forro. É importante diferenciar os momentos de atividade 
daqueles de alimentação, por isso o recipiente oferecido deverá ser diferente do utilizado 
para a refeição diária. Não o incentive somente a comer, mostre o que poderá fazer com 
a gelatina, deixe que ele cheire, toque e brinque. É importante que ele se familiarize com 
os materiais de apoio antes de começar a exploração da gelatina - uma bacia pode ser 
tão interessante quanto seu conteúdo. O foco da atividade, porém, deve ser exploração 
de texturas, cores, cheiros e sabores. 
Acolha as experimentações do bebê incentivando-os com olhares, posturas e frases 
curtas. 
Livro de trajetórias, página 17: Cole uma foto do bebê durante a exploração e crie uma 
legenda para a imagem. 
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2-  ÁGUA E ESPONJAS 

 Materiais necessários: Recipientes como bacias, água, esponjas cortadas em 

quadrados pequenos, pegadores de gelo ou de macarrão e para os bebês menores, 

um coador de chá. 

 

Como fazer: Disponha as bacias no 

espaço uma ao lado da outra, uma delas cheia 

de água e com as esponjas dentro, a outra vazia. 

Posicione os pegadores de gelo ou de macarrão 

próximos as bacias. A ideia é que o bebê que já 

senta com autonomia utilize um dos 

instrumentos para “pescar” as esponjinhas. 

Priorize um espaço em que o piso não seja 

escorregadio.  

 

Não direcione como o bebê deve explorar o material. Caso não utilize o coador 

ou pegador como pinça para “pescar” as esponjas, demonstre o uso sem cobranças 

ou ensinamentos, priorizando o comportamento imitativo.  

 

Deixe que ele transfira a água e as esponjas de um recipiente para outro e que 

possa testar as possibilidades brincantes. Incentive-o com olhares, posturas e frases 

curtas.  
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     3- CESTO DE TESOUROS  

Organize diferentes objetos que possibilitem o contato com texturas, formatos e 

tamanhos variados que desenvolvam diferentes sensações e percepções. O bebê 

quando entra em contato com um 

objeto desconhecido, pela escolha 

autônoma do que lhe chama a 

atenção, pode olhá-lo, tocá-lo, 

levá-lo à boca, jogá-lo, apertá-lo, 

amassá-lo... É como se estivesse 

perguntando: 

 “O que é isto?”. E é por meio 

dessa interação que o pequeno vai 

descobrindo, testando as propriedades dos diferentes materiais e aprendendo sobre 

elas (volume, massa, cores, texturas, tamanhos, cheiros, sabores, etc.). Vamos 

conferir como se dá essa experimentação?  

 

MATERIAL NECESSÁRIO:  

 Para o cesto: Selecione 1 (ou mais) cestos de vime, palha ou outra fibra 

natural que sejam firmes e resistentes à manipulação . Para que o bebê tenha 

facilidade de retirar e colocar objetos, sugerimos que a altura do cesto não 

ultrapasse 10 centímetros. Caso não seja possível a utilização de um cesto 

conforme essas especificações, substitua-o por uma caixa de papelão, bacia ou 

pote de plástico, forrados com tecido, certifique que esses materiais sejam 

firmes.    
SUGESTÕES DE CESTOS: 

 



 

 

CONFIRA, A SEGUIR, SUGESTÕES DE OBJETOS PARA A COMPOSIÇÃO DO CESTO 

DE TESOUROS. 

 Objetos de madeira: prendedores de 

roupas, colher de madeira, descanso de 

panelas, peças de brinquedos de encaixe 

(sem pontas agudas). 

 Objetos de papel/papelão: rolos internos de 

papel higiênico e de papel-toalha, caixinhas 

de remédio, caixas de ovos.  

 

 Objetos de tecido: bolas de meia, fitas de 

tecido, lenços, luvas de lã, retalhos de tecidos.  

 

 Objetos naturais: bucha vegetal, caroço de 

abacate, conchas de mar grandes (sem pontas), 

pedra-pomes, rolhas grandes. 

 

 Objetos de metal: batedor de ovos, coadores de 

chá, colheres de vários tamanhos, latas de alimentos com tampas (não utilizar 

latas que necessitam de abridores para serem abertas), molho de chaves 

(grandes), peneiras, tampas de panelas. 

 

Essas são sugestões de materiais para o cesto dos tesouros, mas você pode 

montar o cesto do seu bebê com os materiais que você tiver em casa, sempre 

priorizando a segurança do bebê. 
      



 

     COMO FAZER: 

 Organização do espaço: disponha o cesto no espaço escolhido sobre um 

tapete ou tatame, garantindo ao bebê conforto e tranquilidade. 

 Deixe o bebê explorar os materiais do cesto de tesouros em média de 30 

minutos, poderão oferecer esses materiais para exploração em outros 

momentos também. 

 Posicione o bebê sentado de lado para o cesto, garantindo, assim, que 

possam alcançar todos os objetos do seu interior (para o bebê que ainda não 

senta com autonomia, pode segura-lo no colo). Não é necessário mostrar ou 

ensinar o que o bebê deve fazer. A ação de investigar é iniciada pelo 

pequeno conforme seu interesse.  

 Durante a brincadeira, esteja próximo ao bebê, passando segurança a ele 

com postura acolhedora e olhar afetivo,  não fazendo interferência sobre as 

escolhas e formas com que o pequeno faz suas explorações.  

 Interfira na brincadeira apenas quando necessário ou se houver qualquer 

situação de risco. O intuito é que o pequeno brinque livre e autonomamente 

exercitando seu poder de decisão e escolha. 

 Após a brincadeira, será hora de recolher os materiais – solicite o auxilio do 

bebê para colocar os objetos no cesto. 

   Observe e registre a interação do bebê com o espaço, com os objetos entre 

si: Quais são os objetos de preferência dele? Quais brincadeiras são 

repetidas? Como são os olhares, os gestos, os movimentos, os balbucios e 

as falas, etc?  

 Lembre-se de que, ao final de cada atividade, os objetos exploratórios 

precisam ser higienizados e os que estiverem danificados devem ser 

descartados.   

 

 Até a próxima semana! 
 


