
P

ATIVIDADES
PARA
ESTIMULAR O
CÉREBRO. 
EXERCÍCIOS PARA O DIA A DIA.

COGNIÇÃO .



P

Vamos fazer alguns
exercícios?

APROVEITE O
TEMPO EM CASA
PARA TRABALHAR
AS FUNÇÕES
COGNITIVAS.

 

Memória, atenção e demais funções do nosso cérebro. 



P

JOGO DAS
CATEGORIAS

Em uma folha tente escrever o
máximo de palavras que recordar
nas seguintes categorias:
 
- FRUTAS
 
- CIDADES
 
- NOMES
 
- LOCAIS
 
- CORES

Materiais: Papel e Caneta.



P

RELEMBRE UMA
HISTÓRIA

Escolha uma história da qual gosta,
pode ser sobre um filme, livro ou
sobre a sua vida.
 
Conte para alguém ou escreva
tentando lembrar todos os
detalhes. 

Materiais: Papel e Caneta.



P

COMPARTILHE
UMA RECEITA.

Qual a sua receita favorita? Você
tem um livro de receitas?
 
Que tal relembrar do que mais
gosta de cozinhar?
 
Em uma folha escreve o passo à
passo de uma receita. Organize
escrevendo os ingredientes e o
preparo. Cada detalhe é importante
para estimular nossa memória.
 

Materiais: Papel e Caneta.



P

COMO FOI O MEU
DIA.

Se você gosta de escrever um bom
exercício é descrever como foi o seu
dia.
 
Em um caderno conte como se
sentiu, relembre os momentos do
dia, os pontos positivos e o que
mais gostou.
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PALAVRAS DO
DIA.

Escolha três palavras à serem
decoradas ao longo do dia.
 
Exemplo: Abajur, travesseiro, mesa.
 
Anote em um papel e guarde em
um local de fácil acesso. No final do
dia relembre as palavras e confira
na sua anotação.
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O QUE É?

Descrever as características dos
objetos é um bom exercício para
nosso cérebro.
 
Em uma folha escolha um objeto e
o descreva.
 
Exemplo: TELEVISÃO.
- É GRANDE;
- USADA PARA TRANSMITIR
INFORMAÇÕES;
- PRECISA DE ENERGIA PARA
FUNCIONAR;
- ASSISTO NOVELAS E JORNAIS.
 
 
 
 
 

 

FAÇA  O  MESMO  COM  OS  OBJETOS :  MESA ,  PANELA ,  SOFÁ ,  LIVRO ,

E  OUTROS .  



P

JOGO DAS
PALAVRAS.

Um ótimo exercício para o nosso
cérebro é descrever os significado
das palavras do seu jeito.
 
Exemplo: Palavra " AMOR"
 
AMOR : Sentimento de muito
carinho por alguém ou Sentimento
que sinto pelo meu filho. 
 
Você pode fazer com as palavras
que quiser. 
 
 
 
 

 

TENTE  COM  AS  PALAVRAS  CARINHO ,  AMIZADE  E  MÃE .
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DÚVIDAS OU
PERGUNTAS?
 

SAMARA  ELEUTÉRIO
TERAPEUTA  OCUPACIONAL
(11)  94078-7755


