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*Muito Estimado Professor,

* Estamos certos de que seu desejo é ajudar seus alunos a serem

mais capazes e felizes. Nós também temos a mesma intenção.

Criamos práticas para todos os dias do ano, pensando em beneficiar

professores, alunos, pais e comunidade. Cada dia da semana,

através da imagem de um animal, pretende-se trabalhar na

estimulação cerebral, através de suas chamadas funções frias

(cognitivas) e quentes (afetivas), conforme mostra a tabela

exemplificativa abaixo. Durante o ano será um animal diferente

para cada dia. Estimamos que essas possam ser práticas que

contribuam verdadeiramente com valores fundamentais para o

desenvolvimento de seres humanos melhores! Nós acreditamos que

pais e professores unidos, mudam o mundo! Bom trabalho!



Tabela exemplificativa:



Todo o professor é capaz de conduzir o processo. Não é necessária experiência prévia nem

qualquer tipo de formação especial. Antes de você conduzir, faça uma auto-observação. Procure

estar em estado de relaxamento, sem julgamento. Fale pausadamente e calmamente.

Os exercícios são autoexplicativos. Cada dia do ano possui uma tarefa especial. Basta ler o

EXERCÍCIO de RESPIIRAÇÃO (sempre o mesmo) + a PRÁTICA DO DIA (diferente a cada dia).

Realizar as duas tarefas juntas leva em torno de 3-10 minutos ao dia.

Por favor, não modifique o conteúdo da prática, elas foram cuidadosamente pensadas para alcançar

um bom resultado. Se sentir que alguma prática não faz sentido para seus alunos, por favor, não

realize tal atividade e substitua por outra que se sinta confortável.

Marque com um ”x” os dias em que conseguiu concluir as tarefas em sua classe, de segunda à

sexta-feira. Fique à vontade para tomar notas sobre o que tem observado e, se necessário,

compartilhar as informações conosco através de mensagem privada em nosso Facebook.

As atividades dos finais de semana podem ser estimuladas para que a criança ou adolescente faça,

muitas vezes, de forma compartilhada pela família ou amigos. Se desejar, você pode convidá-la a

fazer durante o final de semana e trabalhar o que foi feito ao longo da semana.

As práticas escritas não tem por objetivo ou pretensão tratar alguma enfermidade ou desordem

física e mental. Elas não substituem, em nenhuma hipótese, o trabalho pedagógico ou

eventualmente médico e/ou psicológico.

A escolha de fazer ou não as práticas, deve ser livre e voluntária, de cada professor. Para aquele

que desejar empregá-las aos seus alunos, recomendamos que também as pratique para si para

observar e obter os possíveis exercícios. Desejamos um ótimo trabalho e aproveitamento!

*Como começar:



*Exercício da Respiração



* “Fique sentadinho aonde você está. Relaxe seus braços,

pernas. Deixe suas mãos descansarem em cima de suas

pernas. Fique com as costas retas, mas bem confortável.

Feche os olhos. Imagine que você está cheirando uma

florzinha, colocando o ar para dentro de você.

Devagarinho. Agora, coloque o ar para fora, como se você

estivesse apagando uma vela, pelo nariz. (quando você

cheira a flor, sua barriguinha precisa ficar grande, e

quando você apaga a vela, sua barriguinha precisa ficar

pequena). Mais uma vez... Bem devagar ... e outra

vez. (5x)”

(Antes de iniciar as atividades de cada dia, talvez você

sinta vontade de mostrar a figura dos personagens. Fique

à vontade para fazer isto, se desejar!).

*Para crianças menores:



* “Permaneça sentando aonde você está. Relaxe seus

braços, pernas. Deixe suas mãos descansarem em cima

de suas pernas. Fique com postura ereta para facilitar o

ciclo respiratório, mas de forma bem confortável. Feche

os olhos. Inspire profundamente, percebendo todo o

caminho do ar dentro de você, enchendo o abdome. Bem

devagar. Agora, coloque o ar para fora.... Se vierem

pensamentos, distrações mentais ou físicas, não se

preocupe. Simplesmente volte sua concentração para a

respiração. Mais uma vez... bem devagar. Conecte-se

com você mesmo e com este momento... e outra

vez. Esteja presente aqui e agora. (5x)”

*Para crianças maiores ou adolescentes:



Apoio:

Realização:

Contatos:

Tel. (54) 99114 5508

www.menteviva.org | contato@menteviva.org
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Dia 12 de março: Segunda-feira

Dia do Besouro

Os besouro pertente a ordem dos coleópteros e

existem mais de 300.000 tipos diferentes destes

animai no planeta. “Alguns desses disseminam

doenças, outros, participam da polinização e

disseminam flores”. Reúna-se em dupla ou em trio e

reflita sobre o tema: O que esta frase tem a ver com

os seres humanos?

• Atributos trabalhados: sensibilidade ao contexto



Dia 13 de março: Terça-feira

Dia do Corvo

Em silêncio, observe o ambiente ao seu redor. Existe

algum objeto que seus olhos alcancem e que possa

ser utilizado também dentro de uma cozinha?

Desenhe ou liste em seu caderno e depois

compartilhe com os demais.

Observação: Os corvos são animais atentos e com

nível de inteligência alto, já chegando a ser

comparados a chipanzés.

• Atributos trabalhados: atenção, raciocínio



Dia 14 de março: Quarta-feira

Dia do Ocapi

O ocapi é um mamífero muito interessante oriundo do

Congo (África). Suas pernas se parecem com zebras

enquanto sua cabeça se parece com girafa.

Possivelmente, isto ocorreu há milhares de anos

devido ao cruzamento de duas raças.

Agora, falando dos seres humanos, você consegue

identificar quais são os povos que constituíram ou

que constituem a população da sua cidade ou do seu

país?

• Atributos trabalhados: visão do mundo, respeito



Dia 15 de março: Quinta-feira

Dia do Furão

O furão acorda cedo cheio de disposição e alegria.

Aprenda com esse nosso amigo do reino animal a ter

muita disposição para um novo dia, tendo, no mínimo

7 horas de sono durante a noite. Pense na alegria

que é poder dispor de um corpo cheio de saúde e

vitalidade. Faça as contas e veja se você está

conseguindo cumprir a sua jornada de sono e de

reposição das energias.

• Atributos trabalhados: saúde



Dia 16 de março: Sexta-feira

Dia do Garnizé

Revise como foi a atividade programa na sexta-feira

da semana passada. Hoje é o dia de fazer sua

intenção social acontecer. Mãos à obra!

• Atributos trabalhados: empatia, criatividade, 

respeito 



Dia 17 de março: Sábado

Dia do Cateto

O cateto é um animal frugívoro, ou seja, que come

frutas, verduras e legumes. Hoje você e sua turma de

casa estão sendo desafiados a comerem pelo menos

5 porções de frutas ou verduras ao longo do dia,

lembrando que uma porção equivale

aproximadamente a palma da sua mão.

Preparados?

Programem do café da manhã até o jantar, que tipo

de alimentos conseguem incluir neste sentido. Se

desejarem, compartilhem conosco suas experiências

do dia! contato@menteviva.org

• Atributos trabalhados: saúde



Dia 18 de março: Domingo

Dia da Ovelha

Convide um familiar ou cuidador para fazer este relaxamento

com você. É rápido e fácil.

Sentado confortavelmente, inspire e expire 5 vezes.

Imagine que você está em uma floresta, onde mora animais

bem coloridos.

Voce está protegido e seguro, sentindo-se tranquilo.

Observe a beleza de cada animal que passa a sua frente.

Veja a paisagem da volta, a água que passa em um pequeno

riacho. Depois inspire e expire bem lentamente por 15 vezes.

Perceba que você se sente muito bem.

Devagarinho, abra os olhos.

(Depois, conversem sobre os animais que cada um imaginou

e o que perceberam).

• Atributos trabalhados: relaxamento, visualização criativa,

vínculos


