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     O Quiet Book (ou livro sensorial) é um livro de atividades para
crianças, feito com feltro ou tecido, cujo objetivo é

divertir e aprender.
Estimula a coordenação visuo-motora e a inteligência. 

     A criança explora cada elemento da página e aprende brincando!
     Há vários tipos de Quiet book: com histórias, imagens, texturas,

que ensinam números ou a contar, letras, quebra-cabeças,
atividades do dia a dia.

Não há um modelo padrão e a criatividade pode ir longe
para se criar uma atividade.

Nesta coleção de apostilas, você irá encontrar os moldes
dos Materiais de estimulação confeccionados pela

Equipe do Projeto Kaeru,
especialmente para o Seminário do Projeto Kaeru no Japão.

Com um pouquinho de paciência e carinho,
você também pode confeccionar materiais, gastando pouco,

e que podem fazer toda diferença para as crianças!

Lembre-se de que BRINCAR é ESSENCIAL 
no desenvolvimento das crianças!

Abraços da equipe do Projeto Kaeru!
2017

Obs: alguns moldes foram retirados da internet e outros desenvolvidos pela equipe.

O que é um Quiet Book?
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Medidas das páginas:
35 cm (largura) X 27 cm (altura)
Usar retalhos de tecido para as cortinas laterais.

Dia e noite

Cenários dia e noite
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Quebra-cabeça
Coruja

Quebra cabeça de 4 peças. Montar a coruja primeiro e
quando terminar, cortar em 4 partes.
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Quarto da boneca

Recortar a portinha do armário para poder abrir e fechar.
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Bonecos e roupinhas
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Gaiola do leão
Contando de 1 a 10

Costurar 10 linhas contendo contas ou miçangas (de 1 a 10)
em sequência e de modo que fiquem móveis para que a
criança consiga deslizar as miçangas no fio.
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Relógio
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Contando cupcakes
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