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Objetivo
O objetivo da construção deste livro sensorial teve por base reunir um conjunto
de elementos que permitissem estimular na criança o interesse por atividades
da vida diária, favorecer a aprendizagem de vocabulário e o desenvolvimento
da motricidade fina.
Está indicado para crianças de jardim-de-infância e também para crianças com
multideficiência ou cegueira.

Materiais e ferramentas
Para a elaboração deste livro foram utilizados restos de tecidos, feltro, entretela
de colar, velcro, botões diversos e acetato. Foram necessários alfinetes, linhas,
tesoura, pistola de silicone (facultativa) e uma máquina de costura (podia ter-se
cozido à mão).

(Ilustração 1 – Materiais utilizados na criação do livro sensorial)
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Etapa 1 - Pesquisa
Começamos por procurar no Pinterest ideias sobre livros sensoriais, quiet
books ou busy books. Foram diversas as sugestões encontradas. Aos poucos
fomos criando a ideia de construir um livro que abordasse a temática da casa e
das atividades que aí se desenvolvem.

(Ilustração 2 – Exemplo de livro sensorial que consultámos)

(Ilustração 3 – Exemplo de livro sensorial que consultámos)
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Etapa 2 – Recorte e composição dos elementos
Após termos decidido o tema, começamos a desenhar em papel os elementos
que iriam integrar as páginas. Algumas ideias foram surgindo no decorrer da
construção do mesmo.

(Ilustração 4 – exemplo de uma peça desenhada e recortada)

Etapa 3 - Costurar
À medida que íamos recortando as peças, alinhavávamo-las e costurávamo-las
à máquina. As páginas foram reforçadas com entretela. Nos elementos em que
colocámos velcro, tivemos a preocupação de colar a parte mais macia no
tecido e a parte mais áspera nos elementos que se podiam movimentar,
seguindo o conselho dado por algumas criadoras dos livros que consultámos.

(Ilustração 5 – Costurando os elementos relativos à sala de estar)
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Etapa 4 – Criar elementos amovíveis
Para cada divisão da casa foram criados diversos elementos amovíveis para
permitir à criança interagir com os mesmos. Também optámos por incluir
miniaturas de produtos utilizados na cozinha, na casa de banho e lavandaria.

(Ilustrações 6, 7, 8 - Exemplo de três elementos criados para serem colocados nas diferentes divisões da casa)

(Ilustração 9 - Exemplo de miniaturas que utilizámos)

Etapa 5 – Unir as páginas
Após termos criado todas as páginas em separado, ordenámo-las na
sequência escolhida e costurámos duas as duas. No final colocámos ilhoses e
colocámos um cordão para unir o livro.
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(Ilustrações 10, 11, 12 - Entrada da casa e dois espaços da sala de estar)

(Ilustrações 13, 14, 15 – Quarto)

(Ilustrações 15, 16, 17 – Casa de banho)
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(Ilustrações 18, 19, 20 – Sala de jantar e Cozinha)

(Ilustrações 21, 22 – Lavandaria)

(Ilustrações 23, 24 – Capa e contracapa do livro com saco de minituaras)

Fontes
https://pt.pinterest.com/idabrandao/materiaissensoriais/https://pt.pinterest.com/aldalopes/quiet-book/
Filme ”Livro Sensorial” disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=fPzLrxSEydA
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Esta ficha pode ser livremente usada e adaptada
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