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2. Reflexões em família 
 
Comece falando que as características não são somente as 
externas, aquelas que se enxerga na foto ou no espelho, mas 
também internas, o jeito de ser. É como se olhar no espelho e 
enxergar lá dentro. Algumas características que podem ser bem 
marcantes, no comportamento, no jeito de ser, de se relacionar... 
Pode-se reconhecer as qualidades e os defeitos.

Atividade Desafio Mind Lab - Parte 1
Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propos-
tas, confecção do jogo e momentos de jogo em família).

Habilidades priorizadas:
-Percepção das características das pessoas;
-Reconhecimento e valorização das diferenças entre as pessoas.

Objetivos de ensino: 
-Trabalhar a construção de identidade, promovendo uma autoimagem positiva e o respeito 
as diferenças.

• Em uma folha de sulfite faça o retrato da criança e peça 
que ela faça o seu também em outra folha
• Em uma outra folha de sulfite desenhe um coração e dentro dele desenhe 
características internas da criança, você pode desenhar uma carinha 
sorrindo, flores... tudo que represente as características internas da criança.
• Depois peça para que a criança desenhe as características internas que ela 
acha que você tem.

1. Contextualização

A atividade de hoje será uma viagem no tempo. 

• Pegue alguns álbuns de fotografia da família e 
vejam as fotos de várias fases das crianças 
• Observem as características, incentive a criança 
perceber as características mais marcantes de cada 
fase dela (cabelo, cor dos olhos, cor da pele, sem 
dente e outros)
• Escolha algumas fotos suas, de fases diferentes 
também e repita o mesmo processo de observarem 
as características e conversarem sobre.
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3. É HORA DE JOGAR!!!
 
Agora que vocês já refletiram sobre suas características internas, chegou a hora de analisarem suas 
características como jogadores! Enquanto jogam, prestem atenção nas suas ações e reações. No final, 
compartilhem o que perceberam um do outro e verifiquem se podem mudar alguma postura enquanto 
jogador para conseguir respeitar mais o outro e jogar com mais calma e melhor. 

Preparação: Este é um jogo de parceria, os jogadores juntos tentam atingir o objetivo do jogo.
Objetivo do jogo: colocar todas as peças que ainda não estão no tabuleiro.

Regras do jogo:
1. Uma mesma imagem não pode aparecer mais de uma vez na mesma linha.
2. Uma mesma imagem não pode aparecer mais de uma vez na mesma coluna.
3. Uma imagem não pode aparecer mais de uma vez no mesmo quadrante

Atividade desafio Mind Lab - Parte 2
Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades 
propostas, confecção do jogo e momentos de jogo em família).

1. Contextualização

Realizar tarefas juntos é uma ótima forma de nos conhecermos melhor e nos aproximar. 

Essa atividade dará a oportunidade da família se conhecer mais, tanto nas 
características físicas, como internas. 
Quantas pessoas moram na sua casa?
Como a família da sua casa começou, como se conheceram?
Quais características duas ou três pessoas têm em comum, físicas e internas?

JOGO - sudoku animal
.

VÍDEO DA REGRA

mlbr.com.br/sudoreg
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2. É HORA DE JOGAR!!!
 
Com base no que vocês compartilharam do que conseguiram perceber um do outro, tentem jogar novamente 
implementando as mudanças de postura como jogador conversadas.

3. Reflexão em família
 
Agora, que vocês se conheceram um pouco mais façam juntos as atividades do desafio Mind Lab nas 
páginas 26 e 27 do Livro da Família. Pergunte as crianças se elas perceberam que vocês utilizaram o 
método do Detetive para se conhecerem melhor.

Método do Detetive:
1. Qual é a função do detetive? Investigar!
2. Como ele investiga? Indo atrás de pistas!
3. Como ele vai atrás das pistas? Perguntando!
4. Perguntando? Sim, perguntando para as pessoas
ou para ele mesmo igual estamos fazendo aqui.

Utilizar o Método do Detetive significa analisar bem
a situação problema por meio de investigação
e elaboração de perguntas!

VÍDEO DO MÉTODO

mlbr.com.br/detemetc

JOGO - sudoku animal

COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!

POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.
MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!


