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O conceito do Caixa e Bacia parte do princípio de que em 
qualquer lugar é possível encontrar caixas, bacias e tecidos 
que possam ser utilizados por famílias e profissionais da área 
de saúde em atividades de estimulação precoce.  A produção 
dos materiais é de simples execução, com qualidade estética, 
segurança e impactos testados. 

Através das informações deste documento qualquer pessoa 
pode produzir os materiais sugeridos. Caso algum material 
indicado não seja encontrado pode ser substituído por outro 
que sirva para mesma aplicação e, acima de tudo, que 
respeite regras de segurança e de recomendação de uso, 
contidas no guia de estimulação do Movimento Zika.



Regras a serem seguidas:

- Qualquer corda, fita, barbante, elástico ou outro material deve ter 
entre 15 e 20 centímetros no máximo, pois maior que isso ocorre 
risco de enforcamento.

- As luzes usadas nas caixas de luz devem ser de LED, caso não 
encontre pode ser substituída por lâmpada de led, desde que a 
instalação seja feita por um profissional que entenda sobre normas 
de segurança. A caixa deve ser fechada de modo que a criança não 
consiga abrir sozinha.

- Todos os objetos devem ser observados no que diz respeito a 
pontas agudas que possam machucar e deve-se garantir que 
materiais com tampa estejam bem fechados sem a possibilidade de 
acesso da criança ao conteúdo ou a tampa solta.

TODA ATIVIDADE COM O MATERIAL DEVE SER FEITA COM A 
PRESENÇA E OBSERVAÇÃO DE UM ADULTO. 



CAIXA MULTI ATIVIDADES



- Caixas de papelão
(tamanhos variados)

- Tecidos diversos:
feltro, algodão, tule
ou outros que encontrar
(cores e texturas variadas)  

- EVA ou emborrachados
coloridos

- Argolas

- Celofane colorido

- Fitas, fios e
elásticos coloridos

- Tampinhas de
refrigerantes
coloridas e lavadas  

- Tesoura, cola branca
(de colégio), fita crepe

- Velcro ou outro material 
que tenha a mesma função 

- Estilete 

MATERIAIS:



CAIXA MULTI ATIVIDADES



MATERIAIS:

Sugestões:

TAMPA 

– Furos com tamanhos diversos

- Elástico colorido

- EVA 

- Rasgo no papelão tipo raia de piscina  

- Elástico com tampinhas 

LATERAIS  

- Bolinhas de filó com velcro

- Argolas com fitas (15 cm)       

- Janela com fitinhas coloridas

- Caixas de tamanhos 
diversos com tampa 



CAIXA DE LUZ

LATERAIS  

- Bolinhas de filó com velcro

- Argolas com fitas (15 cm)       

- Janela com fitinhas coloridas



MATERIALS:

- Fita adesiva

- Luz led ou fria - Acetato

- Caixa com tampa fechada 

com velcro ou outro material 

que impossibilite a criança de 

abrir a caixa.

- Papel vegetal 

ou manteiga



TAPETE DE 
ESTIMULAÇÃO VISUAL



MATERIALS:

- Cards de 20 x 20 cm

- Tecidos nas cores 

preto, branco e amarelo. 

- Espuma para recheio

- Emborrachado para o fundo.



BACIA



MATERIALS:

- Capa de plástico 

para a bacia 

- Brinquedos (estímulos) 

pendurados na lateral por

pregadores de roupa ou fios

- Sacos de pano com 

pesos variados: colocar

 grãos dentro, tecidos, 

e materiais suaves. 
Fechar o saco para 

que não vaze o conteúdo.



OBJETOS SENSORIAIS



MATERIAiS:

- Garrafas sensoriais

   (água e gelatina colorida)
- Garrafas com barulhos diversos

   (sementes, grãos, pedrinhas e etc...)

 - Argolas com 

fitas e guizos

- Escovinhas 

sensoriais

 - Tubo de papelão 

   com fitas e guizos



Realização: Apoio técnico:

Apoio:

www.facebook.com.br/movimentozika
www.movimentozika.org.br
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“Esta Obra é licenciada com uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional .”


