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Nesta altura em que temos que ficar mais
tempo em casa, é importante continuarmos
activos. 
 
Neste guia poderá encontrar exercícios de
estimulação, sugestões de leituras e de
actividades que poderá desenvolver em
casa, sozinho ou acompanhado.
 
Este guia também pretende proporcionar
uma viagem no tempo despertando
recordações, mas também ajudar a dar asas
à  criatividade e proporcionar momentos de
inspiração e auto-cuidado.
 
Boas criações!
 
 
 



Quem conta

um conto... 

Vejo a arte definida
Na forma de descrever
O bem ou o mal que a vida
Nos faz gozar ou sofrer.
 

Um poeta de verdade,
Se se souber compreender,
Não deve de ter vaidade
De o ser, porque o é sem q'rer.
 

Ser artista é ser alguém!
Que bonito é ser artista...
Ver as coisas mais além
Do que alcança a nossa vista!
 

A arte é força imanente,
Não se ensina, não se aprende,
Não se compra, não se vende,
Nasce e morre com a gente.
 

A arte é dom de quem cria;
Portanto não é artista
Aquele que só copia
As coisas que tem à vista.
 

A arte em nós se revela
Sempre de forma diferente:
Cai no papel ou na tela
Conforme o artista sente.
 
António Aleixo, in Este livro que vos deixo, 2011
 

A arte
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1º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 1
Esta semana comemoramos o dia internacional dos museus - 18 de
Maio. Quantos dias faltam até lá?

 

ACTIVIDADE 2
Observe atentamente a seguinte pintura. Quantos chapéus de chuva
consegue encontrar?

 

ACTIVIDADE 3
Observe o seguinte quadro:

 

Quantas letras identifica? _________________

Descubra o elemento intruso. _______
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Lembra-se de mais expressões idiomáticas? Escreve-as aqui.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

ACTIVIDADE 4
As expressões idiomáticas são de uso comum e fazem parte do
nosso dia-a-dia. Complete as seguintes expressões idiomáticas e
depois reflicta no que querem dizer cada uma delas.

 

Vamos mudar a decoração de casa. Esta é do tempo da Maria

________________!

Estás a dizer que estou gordo? Diz o roto ao _________!

Nem penses que vou perder a novela para veres o futebol! Podes

tirar o cavalinho da _______________.

O Paulo cortou o bigode ao fim destes anos todos?! Há coisas do

arco da _________________.

Vais comprar esse creme? Isso é banha da _________________.

Não precisamos de mapa. Quem tem boca vai a _________________.

Vamos fazer um jantar para a família toda. Vai ser à grande e à

__________________!

Ontem, ao estacionar, distraí-me e quase bati com o carro, foi rés-vés

Campo de ________________.

Sim, sou um profissional a jogar à sueca, são muitos anos a virar

_________________!

Filho, estás tão calado... O que estás a pensar? Na morte da

_________________?
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DATA: _____ / _____ / ___________
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2º DIA

ACTIVIDADE 2
Observe as duas imagens e encontre as 8 diferenças.

 

ACTIVIDADE 1
Imagine que tem uma visita guiada a um museu daqui a uma
semana. A que dia será a visita? _____ / _____ / ____________
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ACTIVIDADE 3
Nas imagens abaixo poderá ver 3 casais amigos que são muito
diferentes uns dos outros. 
Leia as seguintes frases e tente fazer corresponder cada frase ao
respectivo casal, escrevendo nos espaços em branco:

1 - Vamos no sábado a um concerto de rock com os nossos netos?
2 - Hoje está frio, vamos ficar em casa. 
3 - Já viste esta excursão a Fátima? Não podemos perder!
4 - Tão bom, poder ler no aconchego do lar.
5 - Deste ano não passa: compramos uma viagem de avião e vamos à Ásia,
de mochilas às costas, como nos velhos tempos!
6 - Vamos passar o dia inteiro em casa a ver os nossos filmes favoritos!
7 - A praia estava cheia de gente, mas foi bom sair e aproveitar a brisa do
mar.
8 - Fui ao supermercado e comprei uns ingredientes diferentes para
fazermos um jantar Indiano! 
9 - Já temos programa para a semana, vamos a umas visitas guiadas no
museu da Gulbenkian.
10 -  Querida, estou a pensar fazer uma nova tatuagem, o que achas?
11 -  Não podemos sair, hoje jogam o Benfica e o Sporting.
12 - Ouvi dizer que vai voltar a Feira Popular! Mal posso esperar para
andar na montanha russa!

A Isabel e o Carlos são
um casal pacato e muito

caseiro 

A Maria e o Zé são muito
aventureiros e gostam de

novas experiências

A Esmeralda e o João são
um casal tradicional e

adoram passear 
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1 .

2 .

4 .

3 .

5 .

Sinto-me grato por:

Reflicta acerca dos aspectos
positivos da sua vida e pelos quais se

sente agradecido
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ACTIVIDADE 1
Observe com atenção a imagem que se segue. Faça a correspondência
entre as partes que faltam na imagem (1, 2, 3 e 4) com as imagens A, B,
C e D.

3º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 2
Quatro amigos foram lanchar aos pastéis de belém. Para além dos
pastéis, fizeram os seguintes pedidos:

 

A Conceição pediu sumo de laranja

O Vítor pediu um carioca de limão

A Gabriela pediu uma meia de leite

O Alberto pediu um galão e uma

caixa de pastéis de belém

Qual é o monumento representado na imagem? _________________________

 

A DCB
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ACTIVIDADE 4
Escolha dois dos seguintes números, que completem a expressão
matemática e que o resultado seja igual a 4.

 

ACTIVIDADE 3
Junte as palavras da esquerda com o seu respectivo par.

Sapato 

Fechadura   

Faca 

Gravata  

Vinho

 

Garfo  

Camisa   

Cordões  

Uva  

Chave

 

Agora, sem olhar para a página anterior, responda às seguintes

questões:

- Das bebidas pedidas, quais são as que contêm café? ___________________

- Quais são as bebidas que têm uma fruta associada? ____________________

- A Conceição pediu que bebida? _____________________

- Qual dos amigos pediu uma caixa de pastéis de belém? ________________
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4º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 2
Observe a seguinte pintura e procure memorizá-la.

 

ACTIVIDADE 1
Descubra o símbolo que se encontra repetido.

 

Agora, sem olhar, responda às seguintes perguntas:
- Quantas meninas estão na imagem?
- Quantas meninas estão de pé e quantas estão sentadas?
- O que vestem as meninas?
- O que estão a fazer as meninas?
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ACTIVIDADE 4
Os edifícios representam uma forma de arte e alguns até caracterizam
uma cidade. Em seguida partilhamos imagens de alguns edifícios. Reflita
sobre as perguntas seguintes, ou outras do seu interesse.
 
- Considera os edifícios uma forma de arte?   
- Descreve algum destes edifícios como bonitos?  
- Há algum pormenor em cada edifício que lhe salta à vista?
- Que estilo de edifício gosta mais?

ACTIVIDADE 3
Agrupe, em três categorias, as palavras que se relacionam entre si.
 

  Prato           Metro        Benfica            Mesa           Garfo        Sporting

Eléctrico        Porto        Boavista        Comboio        Faca        Autocarro

 

________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
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ÁRVORE DA FAMÍLIA
 

Junte fotograf ias suas,  ant igas e
recentes,  e procure reconst i tuir  a
l inhagem da sua famíl ia ,  pensando
nos seus antepassados e nos seus
descendentes.  
Para tornar esta act iv idade mais
cr iat iva,  pode construir  uma árvore
genealógica da sua famíl ia  ou cr iar
uma obra com as suas fotograf ias.

11

Mãos à obra!
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ACTIVIDADE 2
Contabilize os pontos em cada peça e faça as seguintes operações:

 

5º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 1
Observe atentamente este jogo de Dominó e descubra os erros.

Exemplo X

X

X = _______

= _______

= _______

= 15
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ACTIVIDADE 3
Descubra as palavras usando o código abaixo.

ACTIVIDADE 4
O que há de peculiar nesta obra de Salvador Dalí?

Retirado de: http://wikiart.org

Como se designa o tipo de arte/movimento artístico que se pode

associar a esta obra?  __________________________________
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Porta

Livro

Calendário

Escola

Galinha 

Ponte

Filme

ACTIVIDADE  2
Faça corresponder cada uma das palavras da coluna da esquerda
com as palavras da coluna da direita.

 

 

6º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 1
Observe atentamente as imagens apresentadas e escolha, entre A, B
e C a combinação de cores que corresponde ao modelo em cima.
 
 

 

Ano

Rio

Actor

Chave

Estudante

Biblioteca

Ovo
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ACTIVIDADE 4
Imagine que está a olhar para esta cena através da janela. Como
descreve o que está a ver? O que pode dizer acerca da pessoa que
está na relva? O que lhe perguntaria?
 
 

 

ACTIVIDADE 3
Descubra a profissão associada a cada um dos conjuntos e
identifique o objecto que não pertence ao conjunto.
 
 

 

__________________

 

__________________

 

__________________

 

__________________
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Vamos criar?
 Van Gogh, na obra

Noite Estrelada, fez uma
representação de uma

paisagem combinando a
realidade e a

imaginação. Faça a sua
própria recriação de

uma paisagem, usando
também esta
combinação.
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ACTIVIDADE 1
Faça uma cópia dos desenhos, tal como estão na imagem da esquerda.

7º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 2
Encontre as seguintes cores na sopa de letras, na horizontal, vertical ou
na diagonal.
 

      AZUL         VERDE         AMARELO         VERMELHO          
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1

7

4 65

2

8 9

3

ACTIVIDADE 3
Escreva o nome e ordene, por ordem alfabética, as seguintes figuras:

 

ACTIVIDADE 4
Algumas pessoas descobriram novos talentos após se reformarem e
outras continuam a ser criativas e a trabalhar até tarde. Lembra-se
do Manoel de Oliveira que trabalhou até aos 106 anos de forma
bastante criativa?
 
 

 

Tem algum talento que considera especial? Há alguma actividade
que faça com prazer e em que se sinta criativo? Reflicta um pouco
sobre estas questões.
Se ainda não encontrou o seu talento, pode sempre vir a descobri-
lo e lembre-se, nunca é tarde para começar!
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A telenovela, uma adaptação do livro de Jorge Amado, foi exibida
entre Maio e Novembro de 1977, e ninguém ficou imune: a essa
hora o país parava e as ruas ficavam desertas. 
Nesse Verão ainda se vivia o calor das primeiras liberdades e por
cá, exceptuando nos cinemas, nunca se tinha visto beijos assim,
em português, a entrar pela casa adentro. Os jornais e as revistas
falavam da novela, as senhoras suspiravam pelo Dr. Mundinho e
comentavam a paixão da Jerusa, os senhores arregalavam os
olhos pela sensualidade da Sónia Braga. A minha avó chegou a
profetizar que assim começava o fim do mundo. É claro que
acabou por se habituar, a ponto de não perder um episódio. 
Consta - não sei se é verdade - que até os deputados saíram mais
cedo da Assembleia da República para assistirem ao último
episódio da história sobre Gabriela, uma moça morena do sertão
que chegou a Ilhéus para fugir à seca do Nordeste nos anos 20.
Sofrida, alegre, inocente, por vezes infantil e ingénua, mas sempre
sensual, lá dizia a modinha do genérico, cantada por Gal Costa:
 

«Eu nasci assim, eu cresci assim,
E sou mesmo assim, vou ser sempre assim:

Gabriela, sempre Gabriela!» 
 

19

Recordar é viver!
Gabriela, Cravo e Canela

Mário Augusto, in A Sebenta do Tempo, 2016
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1º Dia
Actividade 2
5 chapéus de chuva.
 
Actividade 3
A, B, C, E, F (5 letras). Intruso: 8.
 

Actividade 4
Cachucha - coisas que são muito antigas 
Nú -  expressa pouca moralidade do acusador
face ao acusado
Chuva - muito utilizada em tom irónico; aplica-
se quando uma pessoa já está entusiasmada
com uma ideia que tem positiva em relação à
resposta de uma terceira pessoa mas essa está
completamente em desacordo
Velha - usa-se quando uma situação relatada
não faz sentido ou para algo espantoso
Cobra - uma aldrabice, um engano 
Roma - pessoa activa, disposta a ter a coragem
de perguntar pelas informações de que precisa
Francesa - quando se quer fazer as coisas em
grande, com pompa e circunstância
Ourique - situações que não aconteceram por
pouco, ressalvando a sorte que alguém tem
Frangos - quando se é muito bom numa
determinada actividade por a fazer há anos 
Bezerra - quando alguém tem um ar distraído
 
2º dia
Actividade 2
Janela, tijolos (ao lado da porta), porta, lápis-
bico, lápis - borracha, bigode, lata e lancil.
 

Actividade 3
Isabel e Carlos: 2, 4, 6, 11
Maria e Zé: 1, 5, 8, 10, 12
Esmeralda e João: 3, 7, 9
 
3º dia
Actividade 1
1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - C.
O monumento é a torre de belém
 

Actividade 2
- meia de leite e galão; - sumo de laranja; -
sumo de laranja; - Alberto
 

Actividade 3
Sapato - cordões; fechadura - chave; faca -
garfo; gravata - camisa; vinho - uva
 

Actividade 4
Números 16 e 4.
 

 

Actividade 2
5 meninas; 2 estão de pé e 3 sentadas; estão
com vestidos (provavelmente bailarinas/ballet;
estão a ler partituras musicais
 

Actividade 3
- Prato, mesa, garfo e faca
- Metro, autocarro, eléctrico e comboio
- Porto, Benfica, Boavista e Sporting
 
 
5º Dia
Actividade 1
Peças roxa e rosa (6 e 5), peças rosas (3 e 2),
peças roxas (4 e 5).
 

Actividade 2
40, 2 e 42.
 
 
 
 
 

 

Actividade 3
145 - ano; 253 - dom; 256 - dor; 316 - mar;
4125 - nado; 4121 - nada; 2125 - dado; 5421 -
onda; 6531 - roma; 1356 - amor; 45251 -
nodoa; 25316 - domar; 45631 - norma; 65216 -
rodar; 316616 - marrar; 4135616 - namorar
 

Actividade 4
Os relógios não assumem a sua forma normal,
parece que se encontram derretidos; as
formigas no relógio.
Movimento artístico: surrealismo.
 
6º Dia
Actividade 1
Modelo B
 

Actividade 2
Porta - chave; Livro - biblioteca; Calendário -
ano; Escola - estudante; Galinha - ovo; Ponte -
rio; Filme - actor
 

Actividade 3
- Profissões: pintor, polícia, juíz e
enfermeiro/médico
- Não pertencem ao conjunto: panela, extintor,
microscópio e fouet.
 
7º Dia
Actividade 2     
              
 
 
 
 
 
 
 
Actividade 3
1 - árvore; 2 - gato; 3 - joaninha; 4 - língua; 5 -
montanha; 6 - navio; 7 - óculos; 8 - relógio; 9 -
sol

Soluções

4º Dia
Actividade 1
2º e 9º símbolo
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