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Habilidades priorizadas: Utilizar o Método do Detetive para elaborar perguntas que auxiliam 
a identificar as informações importantes; estar atento às ações do outro.

Objetivos de ensino: Aprimorar a atitude exploratória sistemática e ordenada; estimular a 
utilização de informações relevantes para antecipar configurações favoráveis.

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

É hora de brincar!

Quem quer brincar de roda,
Jojar peteca ou dançar quadrilha,
Brincar de pique, pega-pega, 
esconde-esconde (BIS)
Amarelinha é uma maravilha.
Agora me diga quem foi que bolou (BIS) 
Forninho de bolo, futebol e queimada.
Quem quer brincar de esconder, (BIS)
De rebolar bambolê.

Eu vou tirar na sorte o capitão (BIS)
Depois vou pular corda e jogar pião. 
Bolinha de gude é tão bom de jogar, (BIS)
Tá quente, tá frio, ninguém vai achar. 
Guarde meu anelzinho bem 
guardadinho(BIS)
Chicotinho queimado não vai bater “ni 
mim”.

Canção das brincadeiras ll  (Rubinho do Vale)
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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!

Brincar é muito mais do que apenas se divertir. Quando brincamos, aprendemos a combinar regras, 
a conviver com pessoas, a participar, a ganhar e a perder.

Quais brincadeiras você conhece? E quais costuma brincar com seus amigos? E com sua família? 

2. Utilizando O MÉTODO DO DETETIVE                                   

Você se lembra do Método do Detetive? Ele nos ajuda a entender melhor as 
situações, investigar, e descobrir pistas para resolver problemas ou enfrentar 
desafios! 

Vamos usar o Método do Detetive e descobrir qual foi o brinquedo favorito 
de alguém da sua família na infância? Para usar bem o Método do Detetive 
precisamos primeiro ter certeza do que queremos saber. Depois vamos 
buscar pistas fazendo perguntas. Então vamos lá!

3. atividade

Crie perguntas para adivinhar o brinquedo, mas atenção: a pessoa escolhida só pode responder sim 
ou não. Veja algumas sugestões de perguntas:

4. reflexões em família

1. Então, como foi brincar de detetive?
2. As perguntas ajudaram você a solucionar o desafio?
3. Será que o detetive também nos ajuda a compreender situações que não entendemos? 
4. Em que outras situações podemos usar o Método do Detetive?
5. Depois da sua grande descoberta, que tal você bancar o detetive mais uma vez e descobrir outras 
brincadeiras?

É PARA BRINCAR SOZINHO? É JOGADO EM EQUIPE? É COMPRADO EM LOJA?

TEM UM IGUAL AQUI EM CASA? É PARA BRINCAR FORA DE CASA?FOI FEITO POR VOCÊ?


