
VIVÊNCIAS PARA 
EXPLORAÇÃO TÁTIL 



O que é importante você saber : 

 

As vivências aqui sugeridas promovem uma rica experiência à 

criança, por meio da exploração tátil: 

● Oportuniza a criança fazer discriminação de diversas texturas e 

formas, por meio de um importante sentido, que é o TATO; 

● Favorece o desenvolvimento e aprimoramento da coordenação 

motora; 

● Amplia sua percepção de mundo por meio da exploração dos 

objetos e elementos da natureza. 

 

 



CESTA COM OBJETOS 
 



Do que você vai precisar : 

Cesto (caso não tenha um, 
pode ser uma caixa ou uma 
bacia grande) 

Diferentes objetos 
Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes tecidos 
Exemplos: 

❖ Lã 

❖ Pelúcia 

❖ Toalha 

❖ Renda  

 

 

OBS: Pode ser peças de 

roupas, brinquedo de pelúcia, 

etc. 



Veja como montar: 

 

A cesta deve ser ampla e ter uma altura adequada para que 

os objetos estejam visíveis a criança. Nela devemos colocar 

os objetos aqui sugeridos ou outros que tenham em casa, 

com texturas, cores, formas e materiais variados. 

Lembrando que os objetos não podem ser perigosos para a 

criança. 
 

 

 



Apresentando a atividade à criança: 

 

● O ambiente de apresentação deve ser cômodo. Coloque uma 

mantinha ou um tapete para que a criança se sente e possa 

explorar com tranquilidade; 

● Retire de seu campo de visão outras coisas que possam distrair 

a criança; 

● Mostre a cesta, já com os objetos, com entusiasmo e de forma 

alegre; 

 

 

 



● Em um primeiro momento permita a criança explorar livremente. 

Acompanhe-a em silêncio, sem intervenções. Perceba que objetos 

chamam sua atenção e aqueles que lhe causam pouco ou nenhum 

interesse; 

 

● No segundo momento, direcione a criança ao objeto a ser 

manipulado. Pegue um objeto e peça para que a criança o  procure 

através do tato, no cesto ou se preferir na casa, um utensílio que 

tenha a mesma característica (igual), como: macio, liso, áspero, 

duro, mole, seco, molhado, pesado, leve, morno, frio e outros.  

 



QUADRO SENSORIAL 



Do que você vai precisar : 

OPÇÕES DE SUPORTE 
PARA FAZER A BASE 

Pode ser usado: 

ELEMENTOS  
Exemplos: 

❖ caixa de pizza; 

❖ pedaço de papelão; 

❖ papel cartão; ou 

❖ cartolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ folhas de plantas e 

árvores; 

❖ gravetos e ramos; 

❖ palha; 

❖ Areia colorida; 

❖ canela em pau. 

 
OBS: Esses elementos podem ser 

substituídos por grãos, macarrão, 

algodão, lixa, palito de sorvete e 

outros materiais que tenha em casa. 

MATERIAIS 
 

❖ cola líquida; 

❖ pincel. 

 

 

 



Veja como montar: 

 

● Para a produção do quadro, você irá usar a cola para fixar 

os objetos e/ou elementos no suporte (caixa de pizza, 

papelão, papel cartão ou cartolina); 

● Se possível permita que a criança ajude na escolhas dos 

elementos a serem utilizados, e também na produção do 

quadro; 

● Deixe secar. 

 

 
 

 

 



Apresentando a atividade à criança: 

 

● Mostre o quadro, já produzido, com entusiasmo e de forma 

alegre. A interação é muito importante nesse momento; 

 

● Converse com a criança sobre o que é tudo aquilo que ela está 

sentindo e descobrindo. 

 

 

 



Boa 

experiência e 

aprendizado! 


