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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... 

Conta a lenda... que, num campo de Nazaré cheio da
luz do sol, o menino Jesus brincava com as suas
mãos pequeninas e, amassando barro, com ele fazia
passarinhos de asas abertas que, alegremente,
colocava no chão.
 
Porém, um homem de maus instintos passou junto
dele e tentou esmagá-los com os pés. Jesus, então,
muito aflito, bateu as mãos e os passarinhos de
barro voaram para muito longe...
 
Assim nasceram as andorinhas que, com a beleza
das suas asas cinzentas, vieram poisar sobre o beiral
da casa onde vivia Jesus. E mais narra a lenda que do
bairro de que foram feitas construíram, com amor, o
seu primeiro ninho.
 
Conta ainda a lenda que, quando Cristo foi
crucificado as andorinhas o rodearam e, com  os
seus bicos rosados, lhe tiraram da coroa os espinhos
que tanto o magoavam.
 
Perante tamanha dor, as suas asas cobriram-se de
luto, que nunca mais perderam.

A lenda das andorinhas
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1º DIA

COPO
MAÇÃ
GATO

CANECA
BOLA

 

ACTIVIDADE 1
Leia com atenção as seguintes palavras e tente memorizá-las. 

ACTIVIDADE 2
Contabilize o número de letras "a" que surgem no texto.           

 

DATA: _____ / _____ / ___________

Penso saber que o amor não tem nada que ver com

a idade, como acontece com qualquer outro

sentimento. Quando se fala de uma época a que se

chamaria de descoberta do amor, eu penso que

essa é uma maneira redutora de ver as relações

entre as pessoas vivas. O que acontece é que há

toda uma história nem sempre feliz do amor que faz

que seja entendido que o amor numa certa idade

seja natural, e que noutra idade extrema poderia ser

ridículo. Isso é uma ideia que ofende a

disponibilidade de entrega de uma pessoa a outra,

que é em que consiste o amor.
José Saramago, in Revista Máxima, Outubro 1990

 
Quantas letras "a" encontrou?  ________

 

 
________

 
 
________

 
 
________

 

 
________

 

 
________

 

 
________

  
________

 

 
________

  
________

 

 
________

 

 
________

 

 
________
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ACTIVIDADE 3
Escreva sete nomes de animais e sete nomes de pessoas começados
pela letra do seu nome.

 Animais

______________
______________
______________
______________
______________
_______________
_______________

Nomes de pessoas

ACTIVIDADE 4
Sem voltar a página, tente lembrar-se das cinco palavras do exercício 1.

 ______________
______________
______________

 

ACTIVIDADE 5
Propomos agora que pense nas pessoas importantes da sua vida. Qual
a pessoa, ou as pessoas, de quem se sente mais próximo(a)? 
De que momentos se recorda? 
Tem recentemente falado com essa(s) pessoa(s)? 

 

______________
______________

 

______________
______________
______________
______________
______________
_______________
_______________
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DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 2
Sublinhe os quadrados vermelhos e contorne, com um círculo, os
quadrados verdes.

 

ACTIVIDADE 1
Observe com atenção as seguintes imagens e tente memorizá-las.

 

2º DIA

1



ACTIVIDADE 3
Copie o seguinte desenho.

 

ACTIVIDADE 4
Agora, sem voltar a página, tente lembrar-se dos quatro objectos do
exercício 1.

 

ACTIVIDADE 5
Pense agora no que o(a) faz rir? O que o(a) deixa feliz? Que momentos
se recorda?

 

______________
______________
______________
______________
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ACTIVIDADE 1

Identifique, abaixo, as imagens que se encontram sobrepostas.

 

3º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 2
Escreva seis nomes de ervas aromáticas.

 _______________
_______________

 

ACTIVIDADE 3
Que pratos conhece ou
costuma cozinhar que
tenham ervas aromáticas?
 
Quais são as suas ervas
aromáticas de eleição?
 
Recorde uma refeição em
que as tenha saboreado. 
 

 

_______________
_______________

 

_______________
_______________

 

Retirado de: https://fiapam.org/wp-
content/uploads/2012/10/Enfermedad_Alzheimer_de_diagno

stico_a_terapia.pdf

______________
______________

 

______________
______________

 

______________
______________

 ______________
______________

 

1



Mãos à obra!

É tão bom podermos colher algumas ervas
aromáticas para darem um paladar especial
aos nossos pratos! 
As ervas aromáticas desenvolvem-se bem em
pequenos recipientes, por isso o desafio de
hoje é semear num vaso uma erva aromática
que mais goste.
 
Deixamos algumas sugestões:
Salsa, coentros, alecrim, orégãos, funcho,
aneto.
Boas colheitas!
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ACTIVIDADE 1
Observe com atenção as seguintes imagens e descubra as 8
diferenças.

 

 
 
 

      RUGOSO                   BELO                   BRONZE               EVAPORAR 
        SUAVE                  PERFEITO                 PRATA                 ESFUMAR
    IRREGULAR               BONITO                  OURO                 MOSTRAR
         LISO                     SUBLIME                 COBRE                 DISSIPAR
      ÁSPERO                 ESTÉTICO               MADEIRA           DESAPARECER
  ENGELHADO            ACEITÁVEL               FERRO                   ESBATER
 

4º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 2
Risque a palavra que não pertence a cada conjunto:
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ACTIVIDADE 4

Vamos recordar... O que se comemora nos seguintes feriados?
 

    01 de Janeiro  _____________________________________________________

    25 de Abril  ________________________________________________________

    01 de Maio  ________________________________________________________

    10 de Junho  _______________________________________________________

    05 de Outubro  ____________________________________________________

    01 de Novembro  __________________________________________________

    01 de Dezembro  __________________________________________________

    25 de Dezembro  __________________________________________________

 

 

ACTIVIDADE 3
Assinale 3 números de cada conjunto de forma que a soma seja igual
ao total indicado:

 

ACTIVIDADE 5
Qual o conselho mais útil
que se recorda de ter
recebido? 
 

Quem foi que lhe deu
esse conselho? 
 

De que forma isso o(a)
ajudou?

 

 9   1   5
 7   3   0

  6    9   3 

 8   8   9
 3   6   7

  5    5   4 

 8   6   4
 5   7   4

  9    1   3 

 1   2   3
 7   5   7

  6    8   9 
= 18

= 19

= 15

= 16
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ACTIVIDADE 1
Observe as palavras abaixo; sublinhe com caneta vermelha todos os
animais e sublinhe com caneta azul todos os desportos.

 
 Natação         Cavalo         Futebol       Melro

 Gaivota       Atletismo        Golfe        Libélula 

  Coelho             Judo            Baleia      Corfebol

    Raia            Elefante      Ginástica      Ténis

 Andebol        Pantera     Patinagem    Polvo

 

ACTIVIDADE 2

Complete as seguintes palavras, colocando as letras que faltam:

      G ___ T___               ___ ___ ÇÃ                    ___ E ___ A                     LI ___ R ___

   ___ NA ___ ÁS        ___A ___ E ___ A                GAR ___ ___                L ___ NÇ ___ L

  J ___ R ___ A ___         AM ___ I ___ A              ___ OMA ___ E               ___ LFA ___ E

 ___ LEF___NT___      C ___ D___I___ A       F ___ I ___ OR___FICO      AL ___O___ ADA

 

5º DIA

ACTIVIDADE 3
Ordene as seguintes frases:

 

DATA: _____ / _____ / ___________

_____  Colocar as sementes no vaso
_____  Adubar a terra
_____  Escolher as sementes que vou comprar
_____  Regar
_____  Ir ao supermercado
_____  Colocar terra no vaso
_____  Conservar sempre a terra húmida no vaso
_____  Comprar as sementes
_____  Seleccionar o número de sementes a colocar no vaso  
_____  Cobrir as sementes com terra

Para semear ervas aromáticas devo...
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Enquanto não podemos 
sair da casca...

Que recordações tenho da Páscoa? 
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6º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 1
Observe as seguintes imagens que normalmente associamos à Páscoa
e procure memorizá-las.

 

ACTIVIDADE 3
Agora, sem olhar para as imagens anteriores, tente recordar-se do
maior número de elementos possível.

 ______________
______________
______________

 

______________
______________

 
 

ACTIVIDADE 2
Escreva todos os números, de 3 em 3, em contagem decrescente,
desde o 100 até ao 25.
 
100 - 97 - 94   _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Vamos criar?
 

Vamos dar largas à nossa criatividade!
Pensando na Páscoa, propomos uma actividade
de expressão plástica. Pode decorar cascas de

ovo ou simplesmente pintar ou desenhar
imagens alusivas a este tema. Crie algo único,

que lhe dê prazer.
Deixamos algumas sugestões para se inspirar. 
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ACTIVIDADE 1

Observe atentamente a imagem e assinale todos os símbolos     sempre

que encontrar na mesma linha o símbolo 

 

7º DIA DATA: _____ / _____ / ___________
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Agora, sem olhar para o texto, responda às seguintes questões:
 
Como se chama a senhora da história?  _____________________________

Onde mora?  __________________________________________________________

Qual é a sua profissão? _______________________________________________

Que idade tem?  ______________________________________________________

A quantos alunos dá aulas?  __________________________________________

Há quantos anos dá aulas?  ___________________________________________

Em que dia da semana se passa a história?  __________________________

Que aconteceu nesse dia? _____________________________________________

Como se chama o aluno "endiabrado"?  ______________________________

Maria Silva vive no Porto. É professora de Inglês numa escola e

dá aulas a 24 alunos, há 15 anos. Na quinta-feira, como era o

dia do seu aniversário, os alunos decidiram fazer uma surpresa

à sua professora: compraram um bolo de chocolate com

morangos, acompanhado com 39 velas. O Mário, apesar de ser

um aluno endiabrado, teve uma excelente a ideia! A professora

mal podia conter as lágrimas de emoção quando entrou na sala

de aula e os alunos cantaram os parabéns!

ACTIVIDADE 2
Leia com atenção o seguinte texto e tente memorizá-lo.

 

ACTIVIDADE 3

Complete as seguintes sequências:

9  -  18  -  27  -  _____  -  _____  -  _____  -  _____  -  _____

2  -  4  -  8  -  _____  -  _____  -  _____  -  _____  -  _____ 

390  -  360  -  330  -  _____  -  _____  -  _____  -  _____  -  _____ 
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Recordar é viver!
"Sempre me fez confusão ter de saber a lengalenga das linhas
de comboio, e de aprender todas as estações e apeadeiros de
uma grande rede de ferrovia que foi enferrujando tal como o

sistema, e da qual já hoje pouco sobra. Muitas são agora
ecopistas, outras foram engolidas pela vegetação e perderam-
se na memória do tempo em que na escola, todos vestidinhos
de bata branca, éramos chamados um a um ao quadro para
ter a conversa na ponta da língua, fosse o longo percurso da

Linha do Tua ou a sinuosa rota dos rios, todas as aldeias e vilas
por onde passavam, nomes decorados para não falhar! 
« O rio Minho nasce na Galiza, em Espanha, passa por

Melgaço, Monção, Valença e desagua em Caminha. Tem como
afluentes... blá, blá, blá.»

É incrível como, passados tantos anos, ainda recordamos a
música que nos foi metida na cabeça, quantas vezes à reguada

ou num toque certeiro de cana-da-índia"
Mário Augusto, in A Sebenta do Tempo, 2016
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1º Dia
Actividade 2
Número total de letras "a": 59 
 
3º Dia
Actividade 1
- banana e pêra     
- carro, saleiro e candeeiro
- copo e cigarro      
- óculos, copo e banana
 
4º Dia
Actividade 1

Soluções

Actividade 3 
 7   Colocar as sementes no vaso
 5   Adubar a terra
 2   Escolher as sementes que vou comprar
 9   Regar
 1   Ir ao supermercado
 4   Colocar terra no vaso
10  Conservar sempre a terra húmida no vaso
 3   Comprar as sementes
 6   Seleccionar o nº sementes a colocar no vaso  
 8   Cobrir as sementes com terra

Actividade 2
Liso, aceitável, madeira e mostrar
 
Actividade 3
Por exemplo:
9+6+3 = 18           6+7+2 = 15
8+5+3 = 16           6+4+9 = 19
 
Actividade 4
01 Janeiro: Dia de Ano-novo
25 Abril: Dia da Liberdade
1 Maio: Dia do Trabalhador
10 Junho: Dia de Portugal
5 Outubro: Implementação da República
1 Novembro: Dia de Todos os Santos
1 Dezembro: Restauração da Independência
25 Dezembro: Natal

5º Dia
Actividade 2
 

Por exemplo:
1ª linha: gato, maçã, mesa, livro
2ª linha: ananás, caneta, garfo, lençol
3ª linha: jornal, ameixa, tomate, alface
4ª linha: elefante, cadeira, frigorífico,
almofada

 

Actividade 2
Por exemplo: alecrim, salsa, coentros, endro,
hortelã, oregãos, cebolinho, cidreira, funcho,
manjericão, tomilho.

6º Dia
Actividade 2
 

91 - 88 - 85 - 82 - 79 - 76 - 73 - 70 - 
67 - 64 - 61 - 58 - 55 - 52 - 49 - 46 -
43 - 40 - 37 - 34 - 31 - 28 - 25

 

Actividade 3
 

9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72
2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256
390 - 360 - 330 - 300 - 270 - 240 - 210 - 180
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