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Caminho da serpente

Abordar com as crianças o caminho da serpente, o
qual irá transformar a criança em um grande
guerreiro da paz e justiça.  Ela irá realizar o
grandioso treinamento  para se transformar em um
"power". Para isso, as crianças deverão desenhar um
caminho com linhas ou fita e deixar nas extremidades
das pontas alguns objetos que simbolizam seu
treinamento (brinquedos diversos que não
machuquem, almofadas, travesseiros, entre outros). 

Iniciar   o caminho saltitando apenas com um dos pés
e toda vez que chegar em uma bifurcação, retirar o
objeto utilizando a junção das pernas para o deixar
de lado. Variar para saltar com as duas pernas, de
costas, lateral, entre outras formas de salto.

As atividades são voltadas a total interação com
o lúdico, atendendo a solicitação de uma hora
com duas atividades dinâmicas e divertidas.

ATIVIDADE PARA CRIANÇAS
DE 07 E 08 ANOS



O tênis da justiça 
As crianças deverão separar em um espaço
da casa uma pilha de tênis, chinelo, meias e
brinquedos, como se fosse uma grande
planeta dos guerreiros. Todos deverão tirar os
calçados, inclusive o recreador(a), e deixá-los
misturados com a torre para concentrar o
poder especial "ligeirinho", em  um canto do
ambiente destinado às atividades. 

Após misturar os calçados, realizar um sinal
(música de vilão chegando) para que as
crianças e o recreador(a) corram  e procurem
o seu calçado, que deverá ser colocado. Após
isso, a criança voltará para a frente da
câmera e o recreador deverá estar fantasiado
de vilão para enfrentar os novos heróis da
terra!

ATIVIDADE PARA CRIANÇAS
DE 07 E 08 ANOS



Ruiá
Consiste em um jogo com as mãos. Neste jogo,
há 5 animais que serão representados apenas
pelas mãos: tigre, serpente, águia, coelho e
dragão. Para iniciar o jogo, será escolhido um
mestre da 1ª rodada, o qual começará o jogo
dizendo a palavra "RUIÁ" bem alto e com
projeção longa da sílaba RU, por exemplo:
RUUUUUUUiá (isso possibilita um tempo maior
para a criança pensar no animal e assimilar os
movimentos para o representar). 

Quando o mestre terminar de dizer "Ruiá", todos
deverão fazer a posição de um dos animais do
jogo, inclusive o mestre. Os que repetirem o
animal representado pelo mestre saem da
rodada e aguardam a próxima. O mestre
repetirá o mesmo procedimento até que sobre
apenas ele e mais um participante, o qual será o
próximo mestre.

ATIVIDADE PARA CRIANÇAS
DE 07 E 08 ANOS



Poses do Ka-me-ka-me-ha:  Radouken

Treinamento referente ao poder especial de 
 finalização instantânea do inimigo. A criança
deverá permanecer na postura indicada pela
imagem pelo tempo determinado pelo mestre
Splinter. Após a exibição de todas as figuras
as crianças poderão, a partir dos movimentos
assimilados, criar suas próprias formas de
poderes especiais.

ATIVIDADE PARA CRIANÇAS
DE 07 E 08 ANOS



 Qual é a música? 

 Relembrar é viver

ATIVIDADE 1
 

O recreador irá separar algumas músicas voltadas
ao público jovem (apenas instrumental) e algumas
com temas de desenho (atuais e antigos). Aos
poucos, o recreador irá soltar alguns trechos da
música, a criança deverá falar os elementos da
música (cantar um trecho, falar o nome da música
ou cantor) para tirar a prova real, o recreador irá
imitar o Pablo do programa Silvio Santos
(dublando a música) quem acertar ganhará uma
pontuação, ao final quem tiver o maior número de
pontos, vence a disputa. 

O recreador irá dar um comando de algum tema
relacionado  à infância, e a criança irá buscar
algum objeto e relembre sobre o tema e falar sobre
a escolha. Os três primeiros pontuam e ao final
quem tiver a maior pontuação vence. Temas:
Desenho, filmes, comida, brinquedos, entre outros a
critério do recreador.

ATIVIDADE PARA CRIANÇAS
DE  09 E 10 ANOS



Embaralhando a Cuca

Anos 80

ATIVIDADE 2

A atividade começa com o recreador selecionando a
sequência de fala das crianças. Feito isso, o objetivo é
falar uma palavra relacionada  à palavra anterior
que não comece com as letras A e E. Exemplo:
criança 1 “recreação”, criança 2 “brincar”. Caso a
criança fale uma palavra que não tenha associação,
que comece com A ou E, ou repita alguma já falada,
ela sai da brincadeira e ajuda o recreador a avaliar
as palavras dos demais participantes até que tenha
o vencedor. Variações: adicionar ou diminuir as letras,
colocar vida para ter mais participação ou apenas
colocar algum “mico” para fazer e continuar na
atividade.

O recreador irá se fantasiar de acordo com o
período, orientar as crianças para que se
caracterizem de acordo. Passar alguns passos de
dança do tempo "discoteca" e realizar um grande
momento de "baladinha em casa".

ATIVIDADE PARA CRIANÇAS
DE  09 E 10 ANOS



ATIVIDADE PARA CRIANÇAS
DE 11  A 13 ANOS

O desafio do TWISTER

Jogando STOP

ATIVIDADE 1

Para essa atividade, basta colorir círculos de
papel e formar um tapete, ao comando do
mediador os alunos irão se aventurar nos
desafios de movimentação no twister.

Em conjunto, os participantes escolherão as
categorias que farão parte do jogo e montarão
uma tabela com todas elas. Em seguida, todos
levantam uma das mãos com quantos dedos
levantados desejar. Contam-se os dedos
levantados e encontra-se a letra correspondente
no alfabeto (o A é 1, B é 2, C é 3 e assim por
diante). Essa será a letra da rodada, e todos
deverão escrever palavras começando com ela
em suas tabelas. Quando alguém acabar, gritará
STOP e todos deverão parar de escrever. � rSerá
evelada a resposta categoria por categoria;
palavras repetidas valem 5 pontos e palavras
inéditas, 10. Vence quem tiver mais pontos na
soma das rodadas.



Desafio do Amoug Us

Efeito Borboleta

O professor colocará na tela uma sequência
de cores por um determinado período
Logo após removerá a imagem e os alunos
deverão montar com os papéis a sequência. 
Os alunos que errarem, farão um exercício
determinado pelo professor
Os alunos que acertarem farão metade da
série de exercícios que o professor determinar.

ATIVIDADE 2

 Jogo em plataforma on-line para simbolizar a
brincadeira do detetive. (possibilidade)
 

Abordar brevemente o elemento memória, algo
presente no contexto do efeito borboleta, o
objetivo é estimular a memória e a percepção
através do lúdico. REGRAS: 

ATIVIDADE PARA
CRIANÇAS DE 11  A 13 ANOS


