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ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO INTEGRADO – MATERNAL I 

EMPILHAR, EQUILIBRAR E CRIAR 

 A organização de uma sessão com diferentes 
 copos de papel e acrílico que possibilitam investigar 
 peso, tamanho, textura, resistência, além da  
criação de brincadeiras de empilhar, equilibrar, rolar,  
desmoronar, entre tantas outras. 

 

Que tal organizar um espaço com copos para realizar essa exploração? 

O que você vai precisar? 

 Copos de papel, acrílico ou plástico (não descartáveis). 
 Pranchetas de Experimentação páginas 39 e 40. 

Agora vamos brincar? 

Organize antecipadamente o espaço e as materialidades, dispondo os copos em torres 
maiores e menores e alguns espalhados pelo espaço. Apresente a página 39 das 
Pranchetas de Experimentação à criança, convidando-a a brincar com os copos. 
Durante toda a exploração, mantenha o olhar bem atento e afetivo a criança. Observe e 
faça registros, respondendo as seguintes questões: 

 De que maneira a criança testa o copo? 
 Faz empilhamentos? 
 Realiza experimentação simbólica, como fazer de conta que está bebendo algo? 
 Percebe a diferença entre os copos (cores, tamanhos, texturas)? 
 Como são as expressões, os gestos, os movimentos, as falas da criança? 
 Qual a reação da criança quando as torres desmoronam? 
 Que tal, depois da experimentação, rolar os copos? Qual foi a reação da criança ao 

rolar os copos? 

Depois de brincar e explorar bastante com a criança esse momento registre na página 40 
das Pranchetas de Experimentação como foi a interação da criança com os copos, 
baseando-se nas perguntas sugeridas. Lembrando-se que a escrita é realizada pelo 
adulto que acompanha a criança no momento da atividade.                                                                                                                                                  

    

 

 

 

 



 
PRANCHETAS DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PÁGINA 40 

   PÁGINA 39 

OBSERVAÇÃO COM A CRIANÇA 

REGISTRO PELO ADULTO 



 

EMPILHAR, EQUILIBRAR E DESMONTAR 
 

Família, hoje vamos brincar de empilhar, 
equilibrar e desmontar. 

Organize um espaço em sua casa e 
disponha alguns materiais de diferentes 
tamanhos que você tenha aí, e de para 
eles brincarem de empilhar, equilibrar e 
desempilhar. 

 

 

Sugestões de alguns materiais: 

 

 Caixas, tampas, potes, latas, tecidos, rolinhos de papel higiênico ou de papel 
toalha. 

 

Organização do Espaço: 

 

 Organize o espaço com algumas pequenas torres com os materiais disponíveis 
que vocês já têm em casa, por exemplo, uma torre só de caixas e uma com potes, 
deixe que elas explorem ,desempilhando, empilhando. 

 Lembre-se de que não é necessário apresentar os objetos às crianças ou ensiná-
las no manuseio deixe que ela faça suas pesquisas. 

 Documente por meio de foto as interações da criança com os objetos.  
 

Observação: 
 

 Deixe-a brincar enquanto houver interesse. 
 Observe se a criança derruba a torre, se tenta empilhar novamente. 
 Quais outras ações exploratórias que ela realiza (guarda os elementos dentro da 

caixa, rola os tubos, esconde-se usando os tecidos). 

Até a próxima semana! 
  

 


