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Livro sensorial 

Esta ficha tem como objetivo a construção de um livro sensorial em feltro e/ou 

material EVA. Tem como fim a estimulação sensorial pelo tato e a coordenação 

motora. Poderá ser usado por crianças cegas, crianças com multideficiência ou 

qualquer criança. 

Existem muitas ideias para construir livros com jogos e atividades que recorrem 

a diversos materiais. Eis alguns exemplos encontrados na Internet: 
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Materiais e ferramentas 

Materiais e ferramentas utilizados neste livro: 

 Rolos de microfibra amarela (esfregão de loiça), para 8 folhas de livro 30 

cm X 30 cm (ou folhas EVA) 

 Cartolina fina para intercalar nas folhas de microfibra (para maior 

consistência) 

 Feltros de várias cores para recorte das aplicações (ou folhas EVA, de 

várias cores) 

 Diversos materiais: fitas coloridas (seda, veludo), letras e números em 

feltro, contas de plástico coloridas, fecho éclair, molas, fivelas, alamares 

 Agulha grossa e fio de bordar (várias cores) para os feltros  
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 Cola de contacto para o material EVA 

 Velcro branco (macho e fêmea) 

 Fita métrica, régua, tesoura  

Montagem 
 

Os rolos de fibra amarela trazem um picotado, cortar de duas em duas partes. 

Cada duas partes formarão uma folha, dado que as aplicações terão de ser 

cozidas, e deverão esconder-se as costuras no verso. 

Após visionar vários vídeos sobre «livros sensoriais/quiet books», 

selecionaram-se algumas ideias: 

1. Página com arco iris, em que cada faixa de cor fica solta e presa a meio 

por uma mola, para exercitar a mobilidade e pressão dos dedos. Por 

cima do arco iris, coser uma nuvem, aberta ao meio por fecho éclair, que 

fará uma bolsa de onde sairão gotas de chuva penduradas em fitas/ 

gregas. Exemplo: 

 
 

2. Página dividida ao meio, com sapato e atacadores soltos para fazer o 

laço e um conjunto de 3 faixas/cintos com fivela, alamares, outro fecho 

(tipo colchete). Exemplo: 
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3. Página com jogo do galo, dividida ao meio, com a esquadria do jogo 

num dos lados, com velcro ao centro de cada quadrado. Velcro ao lado 

para segurar as peças do jogo – 5 cruzes e 5 círculos, de diferentes 

cores, com velcro no verso. No caso de se utilizar microfibra poder-se-á 

optar por fazer dois bolsos onde colocar as cruzes e os círculos. 

Exemplo: 

 
 

4. Página com jogo de identificação de formas geométricas e cores: 4 

pequenos retângulos na vertical alinhados à esquerda, usando as cores 

primárias (amarelo, vermelho, verde, vermelho) , a partir de cada 

retângulo está presa uma fita de idêntica cor e na extremidade está 

cosida uma forma geométrica da mesma cor, com velcro no verso. Do 

lado esquerdo na vertical encontram-se alinhadas as diferentes formas 

geométricas (quadrado, círculo, retângulo e triângulo, com velcro ao 

centro, para agarrar a forma correspondente presa à fita). Exemplo: 
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5. Página dividida ao meio para jogo de números: alinhados na vertical à 

esquerda pequenos quadrado de feltro da mesma cor, numerados de 1 

a 10, de cada quadrado sai um fio com o número de contas em plástico 

correspondente, que deverá ficar esticado e preso na outra extremidade. 

Na segunda metade da página cosem-se aleatoriamente quadrados de 

feltro com números de 11 a 20 com velcro e em rodapé faz-se um bolso 

que deverá conter os mesmos números cosidos em feltros e com velcro 

no verso para serem manuseados e sobrepostos.Exemplo: 

 
 

6. Página com relógio em círculo redondo e numerado com horas e 

ponteiros de horas e minutos manuseáveis, ponteiros em plástico (lixas 

de unhas) fixados ao centro. 

 
 

7. Estendal de roupa numa janela, com fio e pequenas molas para prender 

as peças de roupa. Em rodapé coser um bolso com as peças de roupa, 

t-shirt, calças e peúgos em feltro. Exemplo: 
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8. Formas geométricas, contorno alinhavado, com velcro ao centro, em 

rodapé bolso com as formas respetivas em feltro de diversas cores e 

velcro no verso para sobreposição e correspondência. Exemplo: 

 
 

9. Puzzle com coração, retângulo dividido em 6 partes quadradas, feito 

com alinhavado, com velcro ao centro de cada quadrado. Sobrepor 

quadrados com as formas de que compõem um coração, em duas 

cores. Exemplo: 

 
 

10. Uma página dividida ao meio com pistas, na horizontal e na vertical, 

onde se possam mover carrinhos, peixes ou outras peças. Criar 3 ou 4 

pistas com fitilho onde se possam mover as peças. Exemplo: 
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11. Uma página com 3 ou 4 faixas abertas imitando ondas, no topo um 

barco à vela e em cada bolsa de onda um ou mais peixes. Exemplo: 

 
 

12. Uma página simulando pegas de saco, feita com ilhoses e fios de lâ de 

várias cores. Exemplo: 

 

 

 

 

Fontes 

Quiet book - http://mumcentral.co.uk/activities/sensory-board#.VozoGKOp3cs  

Livro Sensorial - Intervenções Psicopedagógicas - 
https://youtu.be/WgUChYcxxEA  
Livro sensorial - 
http://intervencoespp.wix.com/home#!product/prd2/3897525931/livro-sensorial -  
https://youtu.be/WgUChYcxxEA   

http://mumcentral.co.uk/activities/sensory-board#.VozoGKOp3cs
https://youtu.be/WgUChYcxxEA
http://intervencoespp.wix.com/home#!product/prd2/3897525931/livro-sensorial
https://youtu.be/WgUChYcxxEA
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Livro sensorial em EVA - https://youtu.be/SRrBL-Ss2xs  

Meu Livro Sensorial (EVA) - https://youtu.be/R4hqtG1qCvE  

Quiet Book 10 - Livrinho de atividades - https://youtu.be/SgjkZ_n1k44  

Livro Sensorial 2 - Lady Ateliê - https://youtu.be/1WSOan2rvtg  

Livro sensorial - https://youtu.be/zJU-i2F9Ygg  

Enfeite raia Quiet Book - https://youtu.be/dQ1TUIP-mVI?list=PL58Lq-
Q7N9H5pvf21i4uu2wqk9KFhwi5C  

Enfeite cavalo marinho Quiet Book - 
https://youtu.be/Jh7AoKFuclU?list=PL58Lq-Q7N9H5pvf21i4uu2wqk9KFhwi5C  

How to make a NO SEW Quiet Book Tutorial - https://youtu.be/hhPChglzaso - 
http://www.powerfulmothering.com/how-to-make-a-quiet-book-includes-11-
inside-pages-all-no-sew/  

How To Create A Quiet Book Sea Page - DIY Crafts Tutorial – Guidecentral - 
https://youtu.be/S2Of74cQ-p8 - https://www.guidecentr.al/maker-program  

Monkey face - https://www.guidecentr.al/make-a-cute-monkey-magnet  

Button card - https://www.guidecentr.al/make-a-hot-air-balloon-button-card 

Cartão de corações - http://pt.hellokids.com/c_28470/artes-manuais-para-
criancas/cartao-nos-coracoes-de-alivio  

Como fazer uma borla (pompom) - http://pt.hellokids.com/c_28275/artes-
manuais-para-criancas/como-fazer-uma-borla 

Como fazer um boneco articulado - 
http://disneybabble.uol.com.br/sites/default/filesBR/jumping-jack-boneco.pdf  

Bonecos articulados - http://www.espacoeducar.net/2012/05/30-atividades-
com-bonecos-e-bonecas.html  

Material TEACCH e outras ideias - 
http://atendiendonecesidades.blogspot.com.es/2012/11/material-teacch-y-otras-
ideas.html   

  

 Esta ficha pode ser livremente usada e adaptada  

https://youtu.be/SRrBL-Ss2xs
https://youtu.be/R4hqtG1qCvE
https://youtu.be/SgjkZ_n1k44
https://youtu.be/1WSOan2rvtg
https://youtu.be/zJU-i2F9Ygg
https://youtu.be/dQ1TUIP-mVI?list=PL58Lq-Q7N9H5pvf21i4uu2wqk9KFhwi5C
https://youtu.be/dQ1TUIP-mVI?list=PL58Lq-Q7N9H5pvf21i4uu2wqk9KFhwi5C
https://youtu.be/Jh7AoKFuclU?list=PL58Lq-Q7N9H5pvf21i4uu2wqk9KFhwi5C
https://youtu.be/hhPChglzaso
http://www.powerfulmothering.com/how-to-make-a-quiet-book-includes-11-inside-pages-all-no-sew/
http://www.powerfulmothering.com/how-to-make-a-quiet-book-includes-11-inside-pages-all-no-sew/
https://youtu.be/S2Of74cQ-p8
https://www.guidecentr.al/maker-program
https://www.guidecentr.al/make-a-cute-monkey-magnet
https://www.guidecentr.al/make-a-hot-air-balloon-button-card
http://pt.hellokids.com/c_28470/artes-manuais-para-criancas/cartao-nos-coracoes-de-alivio
http://pt.hellokids.com/c_28470/artes-manuais-para-criancas/cartao-nos-coracoes-de-alivio
http://pt.hellokids.com/c_28275/artes-manuais-para-criancas/como-fazer-uma-borla
http://pt.hellokids.com/c_28275/artes-manuais-para-criancas/como-fazer-uma-borla
http://disneybabble.uol.com.br/sites/default/filesBR/jumping-jack-boneco.pdf
http://www.espacoeducar.net/2012/05/30-atividades-com-bonecos-e-bonecas.html
http://www.espacoeducar.net/2012/05/30-atividades-com-bonecos-e-bonecas.html
http://atendiendonecesidades.blogspot.com.es/2012/11/material-teacch-y-otras-ideas.html
http://atendiendonecesidades.blogspot.com.es/2012/11/material-teacch-y-otras-ideas.html

