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EXPERIÊNCIA A SER DESENVOLVIDA NO LAR: “CESTO DOS TESOUROS”. 
 

 No cesto contém objetos de uso cotidiano selecionados de forma a proporcionar uma grande 
variedade de estímulos e experiências às crianças. O “Cesto dos Tesouros” dentro dele há 
mais que objetos, há uma gama infinita de conhecimentos, aprendizados, emoções, risos, 
choros, medos, desafios, curiosidades, imaginação, capacidade de expressão, novas 
habilidades e competências, criatividade, novos pensamentos, fantasias, jogos simbólicos, 
exploração, interação, reações emocionais, pois trata-se do brincar baseado na exploração e 
na curiosidade dos pequenos. 
 
 Sugestão de materiais a ser utilizado: 

 
Cones de pinho de diferentes tamanhos, pedaços de esponja, pedra redonda de jardim, esponja 
natural, bola de fios de lã, escova de dente, pequenos potes de diferentes formas, pincel de pintura, 
colher, coador de chá, forminhas, molho de chaves, funil, bolas de tênis, boneca dar preferência para 
as de pano que as texturas são diferenciadas, pedaços de retalhos de diferente textura, ursinhos de 
pelúcia, cilindros de papelão (rolinho de toalhas de papel, papel laminado), pequenas caixas de papel, 
pequeno caderno de espiral. Usem a criatividade e materiais que esteja disponível em sua casa. 

 Como montar uma cesta dos tesouros? 
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A cesta dos tesouros deve ser ampla e ter uma altura adequada para que os objetos estejam visíveis 
ao bebê e possam ser manipulados facilmente. Nela podemos colocar objetos de nosso cotidiano, com 
texturas, cores, formas e materiais variados. Ao escolher os objetos para o cesto dos tesouros, 
tenha em atenção: A dimensão, para que não possam ser engolidos pela criança. Não devem ter 
partes pontiagudas para não machucar. Devem ser lavados ou desinfetados para que a criança os 
possa colocar na boca. Não oferecer muitos ao mesmo tempo. A fase em que o bebê se encontra é 
de total exploração do entorno. Não utilizará apenas a mão, mas levará também os objetos à boca. A 
exploração bucal também é enriquecedora a nível de desenvolvimento psicomotor, já que através dela 
o bebê adquire grande sensibilidade para conhecer diferentes materiais e texturas. 
 
 Como brincar? 

 
O ambiente de apresentação deve ser atrativo e cômodo. Coloque uma mantinha ou um tapete para que 
se sente e possa explorar com tranquilidade. Retire de seu campo de visão outras coisas que possam 
dispersar o bebê. Mostre a cesta dos tesouros com entusiasmo e de forma alegre. No entanto, 
recorde que você não deve intervir, dessa forma estamos contribuindo para que a criança aprenda 
a atuar com liberdade e autonomia. Acompanhe-o em silêncio, sem julgamentos. Observe como o bebê 
brinca, perceba que objetos chamam sua atenção e aqueles que lhe causam pouco ou nenhum interesse. 
Devemos permitir que a criança seja livre para pegar o objeto que desejar, sem interferir.  
 
 Quais os benefícios desse jogo sensorial? 

 
Esse jogo plenamente sensorial favorece o desenvolvimento psicomotor da criança. Também possibilita 
a coordenação mão-olho-boca, fomenta a concentração através da observação.  
Como os sentidos são despertados? Tato: textura, temperatura do material, forma e peso dos 
objetos. / Visão: formas, brilho, cores e dimensões. Audição: sons dos objetos, percussão que 
produzem alguns materiais ou mesmo o silêncio. Olfato: distintos odores. Paladar: sabores e texturas 
dos objetos. 
 
OBSERVAÇÃO: Os pais que quiserem, podem postar em suas redes sociais as crianças realizando 
as experiências (se for no Instagram já marca o ceianjoazullacerdopolis) . São experiências de 
aprendizagens que poderão ser repetidas durante o período.  
 

MUITOS BEIJINHOS VIRTUAIS E UMA ÓTIMA DIVERÇÃO A TODOS!!! 
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