
Atividade Desafio Mind Lab - 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
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Habilidades Socioemocionais e Cognitivas Priorizadas:
- Linguagem oral: saber ouvir e saber se expressar
- Criação e exploração de imagens mentais

Objetivos de ensino: 
- Dar continuidade à exploração do tema “Planejamento do Futuro” junto a família
- Refletir sobre a utilização das ferramentas estudadas no jogo Pingwins no planejamento 
de um futuro melhor

Vivemos em um mundo em constantes transformações, onde a única certeza que temos é que o mundo 
vai seguir se modificando e nós também. Muitas vezes essas mudanças constantes nos colocam diante 
de diversos desafios. Que tipo de ser humano quero ser? Em que mundo quero viver? Mas temos que 
olhar para nós mesmos hoje para construir um amanhã muito mais extraordinário...

Como você se vê diante do futuro? 

Reflita sobre vários aspectos do Planejando o Futuro e suas ações, individuais e em grupo, para alcançarmos 
os nossos objetivos almejados, ou seja, vamos refletir sobre o tempo presente e o tempo futuro.
Se pensarmos no futuro simplesmente como algo que irá acontecer, podemos concluir que todos nós teremos 
um futuro. Entretanto, se ampliarmos a nossa visão e entendermos que nós temos um papel fundamental no 
rumo da nossa história, veremos que o futuro não é apenas um espaço no tempo, mas a possibilidade de 
termos uma vida melhor do que a que vivemos hoje.
Sendo assim, convido você a uma reflexão. Quando se fala em futuro, onde você imagina estar? 
Tenho certeza de que pensou em várias coisas, mas agora provoco uma reflexão um pouco mais profunda: 
o que você faz para chegar lá onde você imagina?

Exercícios – Reflita e responda

Antes de responder as próximas questões, se puder, assista vídeo que está no link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=I_AcuTXCLX8

1. O que sou hoje?
2. O que quero ser no futuro?
3. Como eu Posso construir um futuro bem planejado?
4. Quais as ferramentas(métodos, estratégias) que eu já aprendi nas atividades 
até hoje que poderiam me ajudar a alcançar este futuro planejado?
5. Como você imagina estar daqui dois anos?
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2. É HORA DE JOGAR!

Jogue pensando em como podemos contribuir de maneira satisfatória no ambiente em que vivem os pinguins 
e os ursos.

Objetivo do jogo: Mover o pinguim até o buraco de pesca localizado no centro do tabuleiro.
Componentes do jogo: 1 tabuleiro 5x5, 5 peças ursos polares e 1 peça pinguim.

Regras do jogo:
1. Todas as peças (o pinguim e os ursos polares) podem se mover para frente, para trás e para os lados. 
Não é permitido se mover na diagonal.
2. Uma peça só pode se mover quando outra peça estiver posicionada ao longo do seu caminho para 
agir como barreira. Sem uma barreira, a peça cairia no oceano cheio de tubarões...
3. O movimento só chega ao final quando a peça que se move é barrada por uma outra.
4. O buraco de pesca, no centro do tabuleiro, não atrapalha o movimento das peças.

Jogando Pingwins: Este é um jogo colaborativo: cada dupla/trio deve solucionar, de maneira cooperati-
va, os desafios do jogo seguindo a ordem crescente (regra importante para jogos tipo puzzle).
Importante: Posicione as peças do jogo de acordo com a carta desafio. Seguindo sempre o nível de 
dificuldade iniciando pelo desafio 1 e assim sucessivamente.

Desafios:
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Atividade Desafio Mind Lab - 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

Tenha a convicção de que um futuro promissor só irá acontecer se fizermos do nosso presente um 
diferencial, planejando os objetivos que desejamos alcançar e agindo, ou seja, colocando em 
prática o que vamos aprendendo no nosso dia a dia, inovando, adquirindo novos conhecimentos.
Planejar o futuro não é somente olhar para frente. Temos que aprender com o nosso passado e 
fazer um presente ativo e consciente para colhermos bons frutos daquilo que executamos no agora.

Leia o refrão da Música: 
Cure o Mundo (Heal The World) Michael Jackson. 
Depois se quiser ouça a música, é muito bonita 
e gostosa de ouvir!

Refrão:

Cure o mundo

Faça dele um lugar melhor

Para você e para mim

E toda a raça humana

Há pessoas morrendo

Se você se importa o suficiente com a vida

Faça dele um lugar melhor

Para você e para mim 
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Exercícios – Reflita e responda

1. Para você o que poderia ser feito para se ter um mundo melhor?
2. Que sociedade você sonha para daqui a 5 anos? 
3. Pensando agora em utilizar o Método do Detetive como nossa próxima 
ferramenta, que tipos de perguntas podem nos ajudar a compreender 
como a humanidade está hoje?
4. Diante do problema atual que estamos vivendo hoje, o Coronavírus, um 
dos maiores problemas no momento. Quais serão seus possíveis problemas 
no futuro se não for bem planejado as suas soluções hoje em dia?
5. Faça a Atividade da página 42 do seu Livro do Aluno.

2. É hora de jogar!!!

Planeje suas ações para levar o pinguim até o buraco de pesca no centro do tabuleiro!

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!


