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Atividades divertidas e off-line
com lógica de programação

T R A B A L H O
E M  E Q U I P E



2 DESPLUGA AÍ!

Atividades Desplugadas

Trabalho 
em equipe
(Faixa etária: a partir de 7 anos)

Vamos lá!
É muito provável que, em algum momento, você tenha se deparado com um desafio para 
solucionar. Sabe aquela tarefa difícil da sua escola, ou alguma decisão que você precisava tomar 
e não sabia como? Esses são exemplos de desafios com os quais nos deparamos ao longo da 
vida.

E sabe qual é uma maneira interessante de resolver essas tarefas mais difíceis? A primeira é 
quebrar a atividade em partes. Por exemplo, se você não sabe por onde começar o resumo de 
um livro que precisa entregar na escola, você pode escrever quais são as etapas necessárias para 
ele ficar pronto:                                                                                                            

1. Ler o livro que a professora pediu

2. Anotar os pontos principais da história

3. Escrever um título para o resumo

4. Desenvolver o resumo

5. Ler o texto pronto, para ver se é necessário ajustar

6. Entregar a atividade

Ao separar essas tarefas, fica mais fácil para você começar a atividade, e perceber se você poderia 
pedir ajuda em alguma das etapas.

No caso do resumo do livro, você poderia conversar com um(a) colega de sala, para anotarem 
juntos os pontos principais da história, e poderia pedir para alguém ler o resumo, depois que 
você escreveu. Assim, conseguiria saber exatamente o que poderia ajustar, para facilitar o 
entendimento.

Esse passo a passo, de dividir uma atividade em tarefas e contar com ajuda, é um processo 
colaborativo de resolver problemas. 



TRABALHO EM EQUIPE
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Atividade 
Para testar se esse passo a passo pode te ajudar na resolução de problemas, que tal usar um tipo 
de quebra-cabeça?

Tangram
O Tangram é muito útil para desenvolver o raciocínio lógico e geométrico. Além disso, esse 
quebra-cabeça também ajuda a desenvolver estratégias para a resolução de problemas. 

Materiais
 ● Tesoura                                                                                              

 ● 1 cronômetro 

 ● Lápis e borracha

A tarefa – 1ª parte                                              

Passo 1                                                               
Abaixo, temos uma casa montada com Tangram e, em seguida, as peças. Recorte as peças da 
folha.

Passo 2
Memorize a imagem montada, olhando para ela por 30 segundos (use o cronômetro para contar 
o tempo).

Passo 3
Tente montar o quebra-cabeça, sem olhar para a imagem pronta. Use o cronômetro para marcar 
quanto tempo leva na montagem.

A tarefa – 2ª parte

Passo 1
Agora que você já conseguiu montar a casa com o Tangram, você terá uma nova tarefa: numerar 
cada uma das peças.

Passo 2
Chame mais uma pessoa para montar com você. Peça para ela memorizar a posição das peças 
ímpares e você memoriza a localização das peças pares.

Passo 3
Tentem montar o quebra-cabeça juntos. Quem memorizou as peças ímpares, coloca as peças 
ímpares, quem memorizou as peças pares, coloca as peças pares. Cronometrem a montagem.

Bom trabalho! Para finalizar, vejam a diferença de tempo entre as duas montagens e conversem 
sobre dividir o desafio em tarefas e trabalhar em conjunto! Depois da casa, tentem fazer novas 
construções!
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Visualize para memorizar:

Mãos à obra: recorte as peças
Ao todo são 7 peças; elas estão separadas por cor. Recorte seguindo essa divisão!

 ● 2 triângulos grandes

 ● 1 triângulo médio

 ● 2 triângulos pequenos

 ● 1 quadrado 

 ● 1 paralelogramo
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