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ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO INTEGRADO G1 – BERÇÁRIO 
1- CESTO DO BARULHO 

 

Os bebês ao explorarem livremente os objetos, costumam 
perceber que alguns deles podem ser sonoros (e outros 
não), conforme são manipulados. 

Essa exploração ensina muito aos pequenos, 
principalmente a estabelecer relações entre causa e efeito. 

Materiais necessários:  Cesto com objetos sonoros, se não 
tiver um cesto seguro e sem farpas, pode-se substituí-lo por uma caixa de papelão ou de 
madeira, ou por uma bacia de plástico. 

 

 

 

 

Baquetas de madeira (podem ser substituídos por cabo de vassoura cortado- cuide para 
que não fiquem pontas e/ou farpas de madeira); buzinas, caixas de fósforos (com alguns 
palitos dentro) encapados e vedados; chocalhos, colheres de metal; latinhas e potinhos 
com grãos dentro e bem vedados, latinhas e potinhos vedados e vazios, pedaços de 
conduíte, embalagens de presente, tampas de diferentes tamanhos, etc. 

 

Como fazer: Disponha o cesto no espaço escolhido - sala ou em outro espaço, sobre um 
tapete, garantindo aos bebês conforto e tranquilidade. 

Sente o bebê de lado para o cesto, garantindo assim, que possam alcançar todos os 
objetos. Durante a brincadeira observe atentamente as interações do bebê com o espaço 
e os objetos. 

Observe: Quais objetos ele mais gostou, como ele brincou, quanto tempo ele ficou nesta 
brincadeira? Incentive a exploração dos objetos. 

 



 

2- Cesto de sabores 

 
Material necessário:  

-Cesto ou caixa com frutas e legumes que você tiver em casa.  

Sugestões: abacate, berinjela, cenoura, batata, laranja, limão, maçã, pêra, tomate 

(devidamente higienizados). 

 

 

Como fazer: 

Você já reparou como os cheiros, os gostos, e a visão influenciam na alimentação? No 

caso dos bebês mais ainda, pois para conhecer o mundo, ele recorrerá ao tato (pegando, 

amassando, lançando, esfregando, etc.) 

 Nesta atividade o objetivo é que os pequenos experimentem apenas o peso, a textura, o 

aroma, o gosto, enfim, as propriedades dos alimentos; portanto, a idéia é que eles não 

comam. Mas isso poderá acontecer pela autonomia e vontade própria dos bebês, o que é 

esperado. 

 Disponha o cesto ou a caixa em um espaço escolhido, garantindo ao bebê conforto e 

tranqüilidade para que tenha acesso ao cesto, mantenha sua postura descrita nas 

sugestões anteriores. Durante a atividade observe quais são as interações e brincadeiras 

realizadas pelo bebê com esses alimentos, e com os adultos. 

Procure responder a estas reflexões: Quais são os alimentos de preferência do bebê? O 

que mais os bebês exploram em relação a esses alimentos? Quanto tempo o bebê fica 

envolvido com cada alimento? 

 

 

 



 

3- CESTO DE TECIDOS 
Que tal organizar um cesto de tecidos diversos que possibilitem aos bebês diferentes 

percepções e sensações táteis e visuais? 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS:  
 Cesto ou caixa com diferentes 

elementos: lenços; xales; pedaços de 

tecidos de diferentes tamanhos e 

texturas (voil, rendas, sedas, 

viscoses, jeans, algodão, veludo, lã, feltro, os que você tiver em casa). 

 Alguns tecidos podem estar amarrados uns aos outros com nós e outros podem 

estar soltos. 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO: 
 Disponha o cesto no espaço escolhido – onde o bebê esteja seguro (sala, 

quarto, quintal) – sobre um tapete, garantindo ao bebê conforto e 

tranquilidade. 

COMO FAZER: 
 O tempo de exploração pode variar de acordo com o 

interesse do bebê e esse momento pode ser oferecido em 

outros momentos de experimentações. 

 Durante suas observações, tentem compreender quais 

são as interações e brincadeiras realizadas pelo bebê com 

os tecidos. 

 Procure responder estas reflexões: 

Quais tecidos chamaram mais a atenção do bebê? 

Que pesquisa o bebê realiza em relação a esses 

materiais: leva os tecidos à boca, percebem os nós, 

as texturas? 

Quanto tempo o bebê fica envolvido com a 

atividade? 

 

Até a próxima semana! 

 


