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Habilidades priorizadas: Praticar ações controladas (não impulsivas); trabalho em equipe.

Objetivos de ensino: Estimular a habilidade de prestar atenção nos outros; promover situações 
para desenvolver a habilidade de resolver pequenos problemas de convivência.

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

Inicie essa atividade mostrando a história das Aves Migratórias.
Converse com a criança sobre a importância do trabalho em equipe. 

Ajude-a a refletir também sobre a importância de conhecermos as 
pessoas com os quais convivemos.

Faça perguntas à criança sobre suas referências e as preferências 
das pessoas da casa, como as abaixo:
• De que comida você mais gosta? Você sabe de que comida a 
mamãe mais gosta?
• De que cor você mais gosta? Você sabe que cor a mamãe mais gosta?
• Com que jogo você se diverte mais? O que deixa você feliz?
• O que deixa você triste? O que deixa você zangado?

Vá alternando as perguntas entre as preferências da criança e dos demais membros da casa.
Caso ela não saiba as respostas, encoraje-a a perguntar. Pergunte no fim da rodada:
• Gostou da brincadeira? 
• Com você se sente sabendo um pouco melhor sobre as pessoas da casa?
• Você quer contar mais alguma coisa?

Pergunte à criança:
• Por que você acha que é importante conhecermos uns aos outros?

VÍDEO DO MÉTODO

mlbr.com.br/avesmetc

2. Jogando tic Tac Toe no chão

Use fitas coloridas para fazer um tabuleiro no chão, grande o suficiente 
para vocês usarem outros elementos como peças do jogo. 

Você pode usar brinquedos como peças: 
• Peças de encaixe de duas cores diferentes;
• Ursinhos de pelúcia x bonecas.
• Massinhas de cores diferentes etc.

Se for possível, convide outros membros da família para formar 
duas equipes e faça um jogo em grupo para aquecer.
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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!

Esta é uma excelente oportunidade para ensinar à criança a prestar atenção em outra pessoa: seu 
oponente no jogo! 

Antes de fazer a sua jogada, verbalize seus pensamentos (por exemplo: por onde é melhor come-
çar? No centro ou no canto do tabuleiro?). Mostre a ela como você faz seus planos. Depois da 
jogada da criança, fale em voz alta o que você está pensando (exemplo: “se eu colocar meu X aqui, 
você vai querer me bloquear...” etc.).
Se você sentir que a criança está pronta, pode introduzir a noção de ameaça e mostrar como criá-la.

Realize várias jogadas, de preferência usando diferentes objetos.

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. Utilizando o Semáforo

Com o jogo Tic Tac Toe que a criança recebeu juntamente com o kit Aluno, 
direcione a atenção da criança mostrando que as peças do jogo também 
formam um quebra-cabeça. Peça-a para montar a imagem do semáforo.

Vá orientando a criança na montagem e fazendo as perguntas: 
1. Que cor aparece em um semáforo? 
2. Em que ordem elas aparecem? 
3. Qual é a luz de cima? 
4. Qual é a luz do meio?
5. Qual é a luz debaixo?

Quando a criança terminar de montar o quebra-cabeça pergunte se que ela lembra que o semáforo 
faz em um cruzamento. Ele tem um papel importante? Explique a ela que assim como o semáforo 
controla o trânsito, também pode nos ajudar a organizar nosso pensamento e nosso comportamento. 

VÍDEO DO MÉTODO

mlbr.com.br/semametc

2. refletindo um pouco

Realize juntamente com a criança, a atividade da página 19 do Livro do Aluno. Ajude-a a refletir como o 
semáforo pode auxiliar a resolver a atividade.

Vermelho: Parar para refletir antes de tomar uma decisão
Amarelo: Pensar e analisar a imagem para entender quem venceu a partida
Verde: Agir e circular a posição vencedora!

Pergunte a ela se o semáforo pode nos ajudar em outras situações da nossa vida.
Aproveite este momento para reforçar com a criança as regras da casa ou um comportamento que você 
gostaria que a criança utilizasse o semáforo para compreender melhor!


