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Atividade do jogo Tic Tac Toe – 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. Explorando a linguagem corporal

Para essa atividade, separe o jogo Tic Tac Toe. Peça à 
criança para pensar em como formar um X ou um O 
usando partes de seu corpo.Ajude-a a fazer um X 
usando dois dedos, dois braços ou qualquer outra parte 
do corpo. Dê a ela a oportunidade de demonstrar suas 
ideias. Faça os movimentos com ela.

Oriente os movimentos da criança: quando você lhe 
mostrar a peça do jogo com duas baguetes em formato 
de X, ela deverá fazer essa forma usando o corpo (ou 
partes dele). Repita isso com a peça do jogo com a 
rosquinha.

Habilidades priorizadas: Orientação espacial; motricidade grossa.

Objetivos de ensino: Explorar o corpo e movimentos corporais em situação de comunicação; 
fortalecer as noções espaciais: linha, coluna e diagonal.

2. Aprofundando o jogo

Diga à criança que agora vocês irão jogar uma versão do Tic Tac Toe diferente da anterior.

Explique que você será o X e ela será o O.  Diga à ela que você dirá uma palavra e ela terá que dar seu 
oposto. Se responder corretamente, ela pode colocar o O no tabuleiro, mas se responder errado, será a sua 
vez de colocar o X no tabuleiro. Assim como no jogo habitual, o vencedor é quem formar primeiro uma 
linha, uma coluna ou uma diagonal. 

Sugestão de pares de opostos:
Preto / Branco; Cheio / Vazio; Acima / Abaixo; Poucos / Muitos; Dormindo / Acordado; Quente / Frio; Escuro 
/ Claro; Rápido / Lento; Feliz / Triste; Fechado / Aberto.

Repita a brincadeira utilizando outros pares opostos e cartas
diferentes (cores, animais, como no exemplo ao lado):
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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!

Atividade do jogo Tic Tac Toe – 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

Existem no mundo
Vários tipos de profissão

Todas têm seu valor,
Se trabalhadas com amor

O padeiro faz o pão,
O dentista cuida do dente,

O pedreiro faz a construção,
E o médico cuida da gente
O pintor a parede pinta,
O vigia a empresa vigia,

O professor tudo nos ensina,
E a cozinheira cozinha.
A costureira costura,

O policial está atento na viatura,
O poeta é um artista,

E todos participam da vida!

Regina Vilaça

2. Explorando as outras faces do jogo Tic Tac Toe

Converse com a criança sobre o poema acima e as profissões citadas. Pergunte se ela conhece outras 
profissões. Mostre as peças do jogo com a face dos chapéus e pergunte se ela sabe a que profissional 
pertence aquele chapéu.

Vá mostrando um a um e relacionando o chapéu ao profissional de maneira a mostrar todos. Jogue mais 
algumas partidas com a criança utilizando agora a face dos chapéus e suas profissões. Ao final de algumas 
partidas, realize com a criança a atividade da página 24 do Livro do Aluno.


