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Habilidades priorizadas: Criar perguntas adequadas à verificação de hipóteses; realizar com-
parações identificando diferenças e semelhanças.

Objetivos de ensino: Estimular o estilo interrogativo; direcionar a atenção seletiva.

2. Atividade

Você sabe o que é uma pipa? Sabia que ela também é conhecida em outros lugares do país como 
papagaio, arraia ou raia e pangorga? Este é um brinquedo que você pode comprar, mas também 
pode ser feito em casa usando palitos de madeira e sacolas plásticas ou papel vegetal.

Muitas coisas podem virar brinquedo. Então, pense um pouquinho e descubra em que pode se 
transformar:

um chuchu uma meia uma caixa de fósforo

Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propostas e 
momentos de reflexões em família). 
 
1. Contextualização

Destino

De um lado está 
A pipa,

De outro lado,
O menino,

Ligador por um só fio,
Atados a um só

Destino,
Que para ambos reserva 

O mesmo papel:
Bailarino.

Enquanto a pipa
Dança,

Dança, também,
O menino.
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3. reflexões em família

Chegamos ao fim de mais uma atividade e agora é hora de reflexão!

1. Você gostou da atividade de hoje?
2. Como foi bancar o Detetive em busca de objetos para fazer seu brinquedo?
3. Será que existem outros brinquedos, como a pipa, que têm nomes diferentes? Que tal investigar 
mais um pouco para descobrir?

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!

Agora é a sua vez! Vamos bancar o Detetive e buscar em casa 
objetos que podem se transformar em brinquedos!

Você se lembra como usamos o Método do Detetive? 
Se você está precisando entender melhor uma situação 
ou está em busca de algo, você investiga e descobre 
pistas, assim como um bom detetive. 

VÍDEO DO MÉTODO

mlbr.com.br/detemetc


