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ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO INTEGRADO – BERÇÁRIO 

PANELAS E POTES BRINCANTES 

Organize uma atividade com panelas, potes e tampas 

de diferentes tamanhos, e outros utensílios de 

cozinha para que a criança possa experimentar essas 

materialidades: peso, textura, formato, cor. As ações 

do bebê podem ser as de pegar, tentar segurar, virar, 

batucar, empilhar, carregar pela casa, colocar e tirar 

as tampas, entre tantas outras pesquisas.    

MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Selecione alguns materiais previamente como: (panelas, tampas, potes, colheres de 
madeira, escumadeiras, conchas), etc. 

 Verifique se todos os materiais foram devidamente higienizados e são seguros. 
COMO FAZER: 

 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO: 

 Disponha, esteticamente, os materiais selecionados previamente sobre um espaço 
delimitado, configurando um território.  
 TEMPO: 

Deixe o bebê explorar pelo tempo que os materiais 
instigarem seu interesse. 
 OBSERVAÇÃO:  

Durante a atividade, observe e faça registros que 
respondam a estas reflexões:  

 O bebê coloca os objetos dentro das 
panelas como experimentações 
simbólicas, como fazendo de conta que estava cozinhando, mexendo a colher 
dentro da panela? 

  A criança explorou a sonoridade, batendo os utensílios nas panelas e potes? 
  Quanto tempo o bebê passa envolvido na atividade?  
 Registre as interações do bebê com o espaço e com os objetos por meio de 

fotos. 



Atividade do livro didático integrado G1:  Berçários 

Potes e Areias 

 
Materiais necessários:  

- Potes de diferentes tamanhos e formatos (embalagens de iogurte, sorvete, etc.- 

devidamente higienizados); conchas, funis, peneiras;  Livro de Trajetórias, página 25. 

- Caixa de papelão ou bacia com areia ou terra. 

-Vamos levar os pequenos para brincar com areia ou terra? Organize um espaço com 

diferentes potes e utensílios que possibilitem brincadeiras de exploração. Nesta 

brincadeira os pequenos terão a oportunidade de ampliar suas experiências com a areia ou 

terra, percebendo textura, cor, temperatura entre outras propriedades, como sua 

consistência entre os dedos, o seu peso ao ser colocada em um pote e transportada de um 

lugar para outro, etc. 

Como fazer: 

- Organize um espaço com areia ou terra e os objetos selecionados de maneira que 

instigue os pequenos na exploração. Durante a brincadeira, ofereça seu olhar atento e 

afetivo ao seu bebê. Observe e registre com fotos as interações do bebê com o espaço, 

com os objetos e façam as seguintes observações: Quais as interações e brincadeiras 

realizam? Enchem e esvaziam os potes com areia ou com a terra? Utilizam as mãos ou os 

utensílios? Experimentam os diferentes objetos? Como são as expressões, os gestos, os 

movimentos, as falas, etc.? Utilize a página do Livro de Trajetórias para documentar as 

aventuras do bebê com a areia ou terra. Valem escritas de falas, gestos e também fotos. 

Até a próxima semana!                                                                                                                             


