Como todo mundo sabe, outubro é o mês
destinado aos pequenos. Com a data
comemorativa, do dia 12, as escolas
costumam realizar atividades como
gincanas, brincadeiras ou algum evento
que promova a integração aliada à
aprendizagem e a diversão.
Neste cenário, por que não desenvolver
uma ação que inclua a participação de
todos: professores, pais e filhos? A ideia é
trazer os pais para conhecer o dia a dia de
s e u s f i l h o s e m o s t r a r, n a p r á t i c a , a
metodologia do Programa MenteInovadora
que os alunos vivenciam.

O evento deve acontecer
como atividade do

DIA DAS CRIANÇAS

É hora de ampliar os momentos entre professores, pais e filhos.

Trocando todo mundo de lugar. Sim, é isso mesmo! O aluno vira professor,
o pai vira aluno e o professor vira instrutor.

Resumindo, no dia do evento, os professores preparam os alunos para assumirem o papel
de professor, orientando-os a ensinar os pais sobre os jogos que fazem parte de seu
aprendizado - que promove de forma integrada o desenvolvimento cognitivo, social,
emocional e ético.

É bem fácil, viu!

Como realizar o
Mind Lab em Família
aí na sua escola?

Você escolhe a melhor data no mês de
outubro (não precisa ser exatamente na data
comemorativa do dia 12) e realiza o evento.
Por ser uma ação criada para as crianças, ela
deve ser aplicada nas turmas com crianças
até 12 anos.

Quer saber como
preparar tudo?
Bem, vamos lá!

Imprima os materiais para
ambientar o local do
evento. Você vai
encontrá-los anexados no
e-mail, em formato A4, e
poderá imprimi-los aí na
escola mesmo.

Defina a melhor data e
convide os pais dos
alunos a participarem
do evento no dia
definido.

Os professores devem
preparar os alunos,
antecipadamente, para
ensinarem os pais a jogar:
Jogo dos 4, Formas e
Cores ou Hora do Rush (o
aluno pode escolher).

No dia do evento, os professores
devem acompanhar todo o
processo: orientar os alunos
para que ensinem os pais
corretamente, incentivar que
façam perguntas para os pais
no decorrer das partidas dos
jogos, assim como são feitas
pelos professores em sala de
aula, promovendo a reflexão.

Durante o jogo:
O professor explica para os
pais que os alunos serão
responsáveis pelas dinâmicas
e vão ensiná-los a jogar de
forma divertida.

O aluno assume o papel de
professor e apresenta ao pai
o jogo escolhido (Jogo dos 4,
Formas e Cores ou Hora do
Rush).

O professor deve fazer a
mediação da aprendizagem,
sugerindo que os alunos
façam perguntas sobre o jogo
aos pais.

O professor encerra a atividade e
abre o bate-papo.

1. Como foi a experiência (dos pais) de se
Hora da Reflexão

colocar no lugar dos filhos, como alunos?

2. Como foi a experiência (dos filhos) de
Após o término das partidas,
o professor abre um bate-papo
com os pais e alunos sobre o
Mind Lab em Família:

se colocar no lugar dos professores?

3. O que você aprendeu com o jogo? Cite
exemplos!

4. Olhe para o seu filho e diga o que essa
experiência com ele significou para você.

Organização dos tempos
Tempo de cada atividade:

± 05 min.
Professor abre
o evento

± 25 min.
Jogos entre
pais e filhos

± 10 min.
Momento de
Reflexão

O evento deve durar, no máximo, 40 minutos.
Para garantir o certificado digital de participação do evento, os pais devem
acessar amplieperspectivas.mindlab.com.br e preencher um cadastro.

SUCESSO!
Agora você só precisa contar como foi o Mind Lab em
Família aí na sua escola. Esperamos que essa atividade
tenha contribuído ainda mais para o desenvolvimento dos
seus alunos e a intregração entre a família e a escola.

Poste fotos das atividades em suas redes
sociais com a #SouMententeInovadora.
As melhores fotos serão publicadas na
Fan Page Oficial da Mind Lab.

