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Habilidades priorizadas: Criatividade e Imaginação; testar diferentes estratégias.

Objetivos de ensino: Apresentar e explorar estratégias do jogo Papa Meias; estimular o 
autoconhecimento.

2. brincadeira dos círculos

Materiais necessários: 5 folhas coloridas: azul, vermelha, preta, amarela e verde, 8 palitos de sorvete 
ou um material que seja resistente (pode ser usado lápis de cor ou tubos de canetas), uma folha sulfite 
branca e cola branca.

Preparação: Recortaremos círculos com as folhas coloridas:
• 10 círculos azuis;
• 10 círculos vermelhos;
• 6 círculos pretos;
• 12 círculos amarelos;
• 10 círculos verdes.

1. Metade dos círculos de cada cor será colada na folha branca:

2. A outra metade será colada no palito, em sequência de 3 
cores. Lembrando que, tanto na folha quanto no palito, 
precisam ser as mesmas.

Atividade do jogo Papa Meias - Parte 1
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

Começaremos nossa atividade falando sobre os desenhos que cada um fez dos seus pares de meias, 
lembrando que foi algo livre e que devemos respeitar as diferentes criações. Conversaremos sobre a 
importância da concentração nos jogos e também nas nossas vidas. Vamos conversar e pensar em 
algumas atividades que a mamãe precisa se concentrar para realizá-las, e caso não se concentre, o 
que pode acontecer.

Brincadeira: Após a colagem na folha e nos palitos ou outro 
objeto, colocaremos os círculos dos palitos nas mesmas 
sequências dos círculos das folhas. Cada um deve sortear um 
palito e encontrar sua posição correta na folha.
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3. Reflexões em família

1. Como foi o momento de preparação da brincadeira?
2. Ao organizar cada palito de acordo com a sequência da folha precisamos de concentração?
3. Em que outras situações na escola é importante ter concentração?
4. Você se considera uma pessoa concentrada?
5. O que pode te ajudar a ter mais atenção?

3. é hora de jogar!

Objetivo do jogo: Ser o primeiro jogador a conquistar 3 prendedores.
Preparativos: Espalhar as meias aleatoriamente no centro da mesa (ou no chão) 
com a peça do “papa meias” no centro do monte das meias, com fácil acesso para 
todos os jogadores.

Regras do jogo:
1. Esse é um jogo para toda família.
2. Um jogador sinaliza o começo da rodada dizendo alto: “O Papa Meias” está vindo.

2. Que tal estudar estratégias?

Primeira Estratégia: Olhar para as meias mais próximas e tentar identificar os pares idênticos.
Segunda Estratégia: Olhar paciente e lentamente para todas as meias até que um par idêntico 
“salte” aos seus olhos.
Terceira Estratégia: Escolher uma meia e procurar o par até encontrar.

Quando falamos em estratégias, não quer dizer que são infalíveis, ou que deva usar somente uma e 
não a outra. Devemos respeitar a forma como cada um joga e se identifica com cada estratégia.

 O jogo Papa Meias: Vamos pensar nas estratégias usando o Método do Detetive para 
fazermos boas perguntas no momento do jogo. 

Qual estratégia utilizarei para encontrar os pares de meias?
Tenho mais facilidade em focar em uma meia e depois encontrar o par 
ou prefiro olhar para todas as meias e tentar encontrar um par?

Atividade do jogo Papa Meias - 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

Vocês sabem o que é estratégia? O conceito de estratégia pode ser resumido da seguinte forma: um 
determinado caminho para realizar alguma atividade. No jogo, podemos pensar que é um jeito de 
jogar mais eficiente, ou seja, de conseguir bons resultados.

Relembrando o Papa Meias, podemos pensar em alguma estratégia para utilizarmos durante o 
jogo? Alguém utilizou alguma forma melhor no jogo? Vamos conhecer algumas estratégias que 
podem nos ajudar?

VÍDEO DO MÉTODO

mlbr.com.br/detemetc

VÍDEO DA REGRA

mlbr.com.br/papareg
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3. Os jogadores começam a coletar pares de meias, que devem ser exatamente iguais (todos os 
jogadores fazem seus movimentos ao mesmo tempo).
4. Somente uma mão pode ser usada, a outra mão deve estar no joelho.
5. Se o jogador notar que uma meia não compõe um par, deve colocá-la de volta antes de pegar 
outra.
6. Quando um jogador pegar 5 pares de meia, pega o Papa Meias do centro do monte de meias e 
grita: “Eu tenho o Papa Meias!”.
7. Todos os jogadores param, a peça que estiver na mão de um dos jogadores, mas sem par, deve ser 
devolvida ao monte.
8. Os jogadores conferem os pares de quem pegou o Papa Meias e, se todos estiverem estiverem 
corretos, o jogador ganha um pregador.
9. Se algum par de meia do jogador que parou a rodada não estiver correto, o jogador ou os 
jogadores que tiverem o maior número de pares idênticos vence a rodada e ganha um pregador.
10. Colocar todas as peças de meia e a peça do Papa Meias nas posições para começar uma nova 
rodada.
11. O jogo acaba quando um dos jogadores conseguir 3 pregadores.

4. reflexões em família

Você já parou pra pensar que dentro de uma mesma situação, cada um pode 
resolver ou fazer de uma forma diferente?

Por exemplo, a maneira como a mamãe prepara o jantar pode ser diferente da 
vovó, do papai, da titia ou até mesmo da mamãe de um amigo. Cada um utiliza 
uma estratégia ou maneira de realizar uma mesma tarefa.

Aproveite esse momento, faça uma ligação ou uma 
chamada de vídeo, compartilhe algo que faz em 
casa e pergunte se alguém faz diferente.

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!


