
“JOGO DOS COELHOS”

PEÇAS

8 PARES - 16 CARTAS
O material poderá ser cortado em cartas ou em coelhos, você quem irá 
escolher!

OBJETIVO
O uso pode estar relacionado às habilidades mentais ou de coordena-
ção motora. O mediador do jogo ou o próprio jogador que vão direcio-
nar o objetivo, a depender a FORMA DE USO.

O “Jogo dos coelhos” foi pensado para ser utilizado por diferentes 
faixas etárias, como um material temático para Páscoa.

FORMAS DE USO

1. Jogo da memória

Coloque as cartas com sua face com os coelhos virada para baixo (coe-
lhos escondidos),  depois solicite que o jogador ache os coelhos iguais, 
virando um par de cada vez. Se jogado com o auxílio de um mediador, 
este deve chamar atenção para os detalhes “Olha, você virou o coelho 
azul, onde está o outro?”.

2. Treino de coordenação motora

O Jogo dos Coelhos também foi pensado para a coordenação motora 
fina, ele tem estampas específicas para contornar. A ideia é utilizar um 
lápis ou cola colorida para contornar as linhas ou pontos das estam-
pas, ou até pintar preenchendo os espaços dos coelhos. 

3. Decorar ambientes

Os coelhos também podem ser utilizados para decorar, peça para que 
o jogador enfeite e recorte. Cole um rabinho com algodão e personali-
ze da forma que quiser, deixe seu espaço com a cara da Páscoa!
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DICA
Você deve imprimir os coelhos em um papel de gramatura maior (mais 
durinho e resistente) e quem sabe até plastificá-los, para uma maior 
durabilidade.

NÃO ESQUEÇA!
1. Gradue o nível de dificuldade de acordo com as capacidades de 
quem irá jogar.

2. Comece jogando com 2 pares, depois 4 e assim sucessivamente.

3. Não se prenda apenas ao que vamos dizer, use o material para 
além de tudo, criar e alcançar seus objetivos terapêuticos.

4. Nenhum material de estimulação substitui uma intervenção 
terapêutica.











    Reab.me
    @reabme
    Tv Reab

www.reab.me


