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INSTRUÇÕES

1- JOGO DO DETETIVE

Esse é o clássico jogo das sombras, onde você desenha apenas a silhueta dos Esse é o clássico jogo das sombras, onde você desenha apenas a silhueta dos 
objetos ou animais, e a criança precisa adivinhar. Como eu não gosto de 
transformar tudo em competição, o objetivo aqui é apenas desvendar as sombras, 
sem essa de terminar primeiro ou fazer mais pontos. Depois, dependendo da 
idade da criança, dá para propor que ela faça suas próprias sombras para os 
adultos adivinharem.

2- JOGO DA CORRIDA MALUCA

Outro clássico, né? Todo mundo já jogou isso durante as aulas - não façam isso, Outro clássico, né? Todo mundo já jogou isso durante as aulas - não façam isso, 
crianças! A diferença é que eu faço aqui uma pista mais simplificada, sem 
punições para quem bate na parede ou nos obstáculos. A minha intenção aqui é 
só entreter mesmo e ajudar os pequenos a melhorar a coordenação motora.

3- JOGO DOS QUADRADOS

Ah, esse é um dos meus preferidos da infância! É obviamente uma versão Ah, esse é um dos meus preferidos da infância! É obviamente uma versão 
simplificada da batalha naval, para crianças pequenas. Aqui, a criança precisa 
saber pelo menos as letras e os números para jogar, ou, no caso do Gael que não 
sabe, ele acaba ficando no meu time contra o Dante. É muito divertido!

4- JOGO DOS PONTINHOS

Esse é o jogo em que você precisa conectar os pontos até fechar os Esse é o jogo em que você precisa conectar os pontos até fechar os 
quadradinhos. Quando fecha, pinta de uma cor que é somente sua. No final, não 
contamos os pontos, apenas observamos a cor predominante e tentamos 
imaginar o que a figura se parece a partir daquele mosaico todo colorido!

5- JOGO DA VELHA

Nem precisa explicar, né? Esse é o clássico dos clássicos, e sempre rende muita Nem precisa explicar, né? Esse é o clássico dos clássicos, e sempre rende muita 
risada por aqui. A única coisa que eu gosto sempre de lembrar é que você não 
está jogando com outro adulto, e sim uma criança. Então, pega leve!

https://www.instagram.com/paizinhovirgulaoficial/











	pdf1
	pdf2
	pdf3
	pdf4
	pdf5
	pdf6
	INSTRUCOES3



