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Caixa, para que te quero?  
 
Olá, Professores! 

Sabemos como é importante a exploração de materiais diversificados pelas 
crianças. Por isso, sugerimos ofertar aos bebês caixas de papelão em diferentes 
tamanhos para que eles possam explorá-las livremente. 

ORIENTAÇÃO:  

Os Campos de Experiências e os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento presentes nesta atividade são os mesmos para todos os 
estudantes: 
 
 
 
 
 
 

O adulto deve adaptar a caixa às necessidades específicas de cada criança. Por 
exemplo, no caso de uma criança com baixa visão, deve escolher cores 
contrastantes (preto e branco, amarelo e azul, etc.) para a caixa, explorando a 
visual residual. A estimulação precoce na deficiência visual também deve 
oportunizar as experiências táteis, auditivas e olfativas como modo de 
experimentar o mundo, então, por exemplo, o adulto pode colocar na caixa 

Proporcionar à criança as descobertas, que auxiliem no desenvolvimento da 
autonomia, é fundamental e tem tudo a ver com a fase motora em que ela está 
voltada à percepção do mundo. 



tecidos de texturas diferentes, guizos e brinquedos sonoros e objetos de formas 
diferentes que podem ser encaixadas em buracos feitos na lateral.  

Toda estimulação sensorial é importante para qualquer estudante com 
deficiência, devendo-se apenas ter cuidado quando este for autista, e tiver 
hipersensibilidade a algo, para que a atividade não deixe de ser prazerosa por 
causa de algum objeto que o incomode, por exemplo, um objeto sonoro ou 
textura. 

Uma sugestão de site com várias caixas sensoriais que podem ser utilizadas:  

http://massacuca.com/estacao-de-caixas-sensoriais-para-bebes/ 

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente 
avaliadas pelo professor da turma e/ou do professor do Atendimento 
Educacional Especializado, e não excluem outras adaptações individuais e 
atividades que venham a ser orientadas por esses profissionais. 

 

 


