
 

 

Área de conhecimento: Atenção e concentração 

Primeiramente, o que é atenção e concentração? 

“A atenção é a capacidade de gerar, direcionar e manter um estado de ativação adequado para o 

processamento correto da informação. 

Para melhorar a atenção, igualmente como outras funções e processos cognitivos, temos que treiná-

la... e nos ajuda a ativar as diversas funções cerebrais com as quais percebemos e processamos tudo 

em nosso entorno. Trabalhar os diferentes processos de atenção (atenção sustentada, atenção 

seletiva, atenção alternada, velocidade de processamento e heminegligência) através de fichas, jogos 

e outras atividades melhorará a capacidade de concentração, mantendo um estado de ativação 

cerebral adequado para o processamento correto da informação.” 

Fonte: https://neuronup.com.br/atividades-de-neurorreabilitacao/de-atencao/cinco-exercicios-para-trabalhar-a-atencao   

A concentração é uma capacidade que precisa ser estimulada sempre, por ser ela a nos auxiliar em 

atividades do cotidiano com ler, escrever, brincar, ouvir e o que pode ser simples para uns, pode ser 

extremamente complicado para outros, justamente pela falta de trabalho e estimulo nesta área.  

 

Habilidades a serem desenvolvidas:  

 Favorecer e aprimorar as habilidades mentais, prevenir a perda de memória, aumentar a 

agilidade mental, auxiliar no desenvolvimento e manutenção de conexões cerebrais; 

 Estimular e desenvolver a capacidade de concentração mantendo a atenção nas propostas 

oferecidas pela atividade. 

 Manter-se envolvido na atividade a ser realizada 

 Responder as questões propostas dentro do contexto trabalhado 

 Desenvolver a capacidade cognitiva que nos faz reconhecer o mundo ao nosso redor por meio 

dos sentidos (visão, tato, olfato, audição e paladar); 

 Estimular a atenção e concentração melhorando seu desempenho cognitivo; 

 Compreender e executar comandos; 

 Apresentar concentração e seleção de foco até o termino da atividade. 

 

A seguir serão apresentados alguns exemplos de atividades que podem auxiliar o trabalho de 

atenção e concentração 

 

 

E bons estudos e práticas,  

Professora Monica e Professora Rafaela  

 

 

https://neuronup.com.br/atividades-de-neurorreabilitacao/de-atencao/cinco-exercicios-para-trabalhar-a-atencao


DESAFIO COM PALITOS: 

 

 Material: 

 Palitos de fósforo  

 Adaptação: gravetos, lápis de cor, giz de cera, canudos 

 

 

 Orientação didática: 

Escolher um local plano para que atividade possa ser realizada.  

Você (adulto) deverá posicionar os palitos conforme for indicado no imagem de cada desafio e fazer a 

solicitação para a criança referente a proposta. 

 

Desafio:  

 

Reproduza a figura ao lado usado um dos 
materiais sugeridos. 
 
Observe e leia com atenção para realizar 
a proposta: (é a sua vez de orientar a 
criança): 
 
A sua frente você tem uma figura com 4 
quadrados do mesmo tamanho, certo? 
 
Seu desafio é retirar dois palitos e deixar 
apenas 2 quadrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na próxima página está a resposta, cuidado para a criança não ver... 

 
 

Você deve estar (ou não) pensando, 
“mas tem um quadrado”. Errado, temos 
dois, um interno e o outro no contorno 



  
Lembra da parte “ler com atenção” no 
desafio se fala “dois quadrados” em 
momento algum se pede que sejam do 
mesmo tamanho 

 

 

As dúvidas e perguntas que podem ser feitas, conforme você for percebendo a dificuldade da criança, 

mas deixe que ela faça uma ou duas tentativas: 

 “Vamos ler novamente para ver o que temos que fazer” 

 “Quantos quadrados estão sendo pedidos?” 

 “Eles precisam ser do mesmo tamanho?” 

 “Vamos olhar a figura, será que só tem mesmo 4 quadrados será que conseguimos encontrar 

outro de um tamanho diferente? Ele pode ser maior, será?” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ebook, Desafios com palitos, jogos para desenvolver o raciocínio lógico, de Elton Faria Bastos  

 

 

 

 

 

 

 



QUAL O INTRUSO? 

 Material: 

 Material oferecido pela atividade  

 Adaptação: você pode reproduzir a mesma atividade com objetos reais 

 

 Orientação didática: 

 Nesta atividade a proposta é identificar o que não faz parte de um determinado grupo de 

figuras. As regras podem ser as mais diferentes possíveis, importante é já as ter pré-

determinadas ao oferecer ao seu aluno. 

 Explique a proposta da atividade e principalmente, se você usar o termo “intruso” garanta 

que a criança saiba seu significado 

 Ao oferecer a atividade para criança, realize perguntas como: “quais objetos ela está vendo?”, 

“o que eles tem em comum?”, “vamos descobrir quem é o intruso?” “quem será que não faz 

parte”.  

 Vamos dar exemplos: 

 

 

(Simulação de um diálogo)  
 
- Quais são as figuras que você vê aqui? 
 
- Peixe, abelha, avião e abacaxi 
 
- Será que podemos comer todas? 
 
- O peixe e o abacaxi sim. A abelha e o 
avião não 
 
- Será que todos voam? 
 
- A abelha e o avião podem 
 
- E o som das palavras, será que o 
começo é igual? 
 
- Avião, abelha e abacaxi, começam com 
A, o peixe não é com A.. então ele é o 
intruso. 
 
 

 

Neste caso o critério foi a letra inicial. Dependendo da criança ela pode questionar em algum 

momento, como por exemplo após a pergunta “será que todos são de comer” ela pode dizer “mas se 

o avião e a abelha não são de comer eles são os intrusos”. Você justificará dizendo que estamos a 

procura de apenas um intruso. Iremos compartilhar outras fichas, retiradas do blog: 

www.profrafaelak.blogspot.com  

 

http://www.profrafaelak.blogspot.com/


  

 

 

 

 



ENCONTRE OS ERROS: 

Material: 

 Material oferecido pela atividade; 

 Como neste exemplo, você pode montar cenários diferentes com a criança e pedir que ela 

encontre os erros. Pode montar um cenário com objetos de uso da criança, ou com outros 

que objetos que você tem em casa 

 A atividade pode ser feita também em sites que já tem estes tipos de jogos online.  

 Uma dica: as vezes trabalhar com um cenário real, com objetos reais poderá ser muito mais 

significativo e atrativo para a criança.  

Orientação didática: 

 Apresente uma imagem de cada vez. Se elas estiverem na mesma folha e/ou tela, tampe com 

um pedaço de papel, e peça que criança descreva o que está vendo, como neste exemplo: 

 
Repita o processo de tampar e de pedir a mesma descrição com o outro lado: 

 
 



 

 

Em seguida, apresente as duas imagens e peça que localize os erros, no caso desta atividade, 

são 8, você consegue encontrar? 

  

 

Créditos pela gentil participação Dominic Brandi Caraca Esterin e sua mãe Marluan Esterin que 

autoriza a publicação, aluno da professora Mônica, fica o nosso agradecimento. 

 

A solução está na próxima página... 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Boné da cabeça 

2. Mascara no rosto 

3. Sem a blusa 

4. Sem o álcool gel na mão 

5. Mão está “mais pra cima” 

6. Falta o vaso 

7. Está sem o chinelo 

8. O pé está “mais afastado” um do outro. 


