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Habilidades priorizadas: Considerar, simultaneamente, duas ou mais fontes de informação; 
buscar dados de forma que auxiliem na execução da tarefa.

Objetivos de ensino: Estimular a percepção, nomeação e análise de dados.

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

Um ladrão se prepara para roubar uma casa. Aí vê uma placa que está escrito: “Atenção! Papagaio 
feroz!” O ladrão ri e pula a janela. Lá dentro, vê um papagaio preso no poleiro por uma corrente e uma 
coleira. Ele cai na gargalhada e diz:
– Ah, então você é a fera?

Aí o papagaio, com uma voz fininha, diz:
– Atacar, Rex!

2. atividade

Você gosta de adivinhas? E de charadas? Para resolver as adivinhas e charadas a seguir você deve ter 
bastante atenção para decifrar as respostas. Utilize o método do semáforo e pense bem antes de 
responder.

1. O que é o que é? Tem ondas, mas não é mar?
2. Não é meu irmão, não é minha irmã, mas é filho do meu pai. Quem é?
3. É uma casinha sem tranca e sem janela?
4. Tem escamas, mas não é peixe, tem coroa, mas não é rei?
5. O que é o que é, quando chega o dia ela dá no pé?
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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!

3. reflexões em família

1. O que você achou da atividade?
2. No início da atividade, temos uma piada sobre um ladrão que invadiu uma casa. 
Será que se o ladrão tivesse usado o Método do Semáforo e prestado atenção ao aviso, 
ele teria corrido o risco? 
3. E as charadas, como você usou o semáforo para conseguir chegar às respostas?
4. Será que se respondermos sem parar para pensar, as respostas estariam certas?
5. Converse com sua família sobre outras situações em que precisamos usar o nosso 
semáforo interno, parar e pensar antes de tomar uma decisão. 


