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De 3 à 12 anos de idade



Atividades de funções executivas para crianças de 3 à 5 anos

Funções executivas e habilidades de autocontrole em crianças crescem rapidamente durante esse período, por isso, é
importante adaptar atividades para corresponder às habilidades de cada criança. Crianças menores precisam de muito
suporte ao aprenderem regras e estruturas, enquanto crianças mais velhas podem ser mais independentes. O objetivo é
fazer com que as crianças não dependam da regulação dos adultos, então quando ela parecer pronta, tente diminuir o
suporte que você dá.

Durante brincadeiras de imaginação intencional, crianças desenvolvem regras para guiar suas ações na brincadeira. Eles
também guardam ideias complexas na mente e moldam suas ações para seguirem essas regras, inibindo impulsos ou
ações que não se encaixam no personagem. As crianças costumam ter ideias da sua própria vida, como por exemplo uma
ida ao médico. Eles podem parecer “doentes”, serem examinados por um médico e receber uma injeção. O doutor fala e
atua como um doutor (calmo e tranquilizador), a criança doente fala e atua como uma criança doente (triste e assustada), e
a criança que atua como pai fala e atua como um pai preocupado e atencioso. 

Leia livros, faça passeios e use vídeos para fazer com
que a criança conheça bastante sobre o cenário e os papéis
para desempenhar na brincadeiras.

Jogos de imaginação 
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Contação de histórias

Crianças adoram contar histórias. Suas histórias no começo tendem a ser uma série de eventos, cada uma relacionada com
a outra, mas sem uma grande estrutura. Com prática, crianças desenvolvem enredos mais complexos e organizados. Com
crescente complexidade da narrativa, elas praticam a manipulação e a retenção de informação na sua memória de trabalho.

Maneiras de incentivar a narrativa de crianças:
 
Encoraje crianças a te contarem histórias e regitre essas histórias para ler com as crianças. Elas também podem fazer
desenhos e criar seu próprio livro. Revisitar a história, seja revendo figuras ou palavras, apoia uma organização mais
intencional e maior elaboração.

Os planos de brincadeiras podem ser uma boa maneira
de organizar a brincadeira. Crianças decidem quem eles
vão ser e o que eles vão fazer antes de começar a brincar,
e então desenham o seu plano no papel. Planejar significa
que a criança pensa primeiro antes de agir, também
praticando controle inibitório. Planejando brincadeiras em
um grupo também encoraja crianças a planejarem juntas,
guardarem essas ideias na mente e aplicando durante a
atividade. Isso estimula a resolução de problemas sociais,
como também linguagem oral. No Brasil o Programa
PIAFEX está disponível com uma série de atividades para a
estimulação das funções executivas. para pré-escolares. 
 
(Dias, N. M., & Seabra, A. G. (2013). Piafex – Programa de
Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas.
Menmon Edições Científicas).

Permita que elas façam seus próprios materiais.
Crianças devem determinar o que precisam, guardar essa
informação na mente e seguir evitando distrações. Eles
também exercitam atenção seletiva, memória de trabalho e
planejamento. Se o plano original não funcionar, elas
precisam ajustar suas ideias e tentar novamente,
desafiando sua flexibilidade cognitiva.

Forneça uma variedade de brinquedos e acessórios
para encorajar essa brincadeira. Crianças em idades
menores podem precisar de acessórios mais reais para
começar a brincadeira (como kits médicos de brinquedos),
enquanto as mais velhas podem utilizar outras coisas para
se tornarem seus brinquedos (como por exemplo usar um
tubo de papel toalha para ser um gesso para um “braço
quebrado”). Reutilizar objetos familiares é uma nova
maneira de também praticar flexibilidade cognitiva.

Maneiras de apoiar brincadeiras de imaginação:

Enquanto crianças mais novas tendem a brincar sozinhas
ou paralelamente, crianças nessa faixa de idade estão
aprendendo a brincar cooperativamente e muitas vezes
controlando o comportamento do outro - um passo
importante ao desenvolver autocontrole.



Contar história em grupos. Uma criança começa a história e cada pessoa no grupo acrescenta algo nela. Elas precisam
prestar atenção uma nas outras, refletir em possíveis reviravoltas e adaptar suas adições para se encaixarem na história,
desafiando sua atenção, memória de trabalho e autocontrole.

Desafios de movimento: músicas e jogos

A demanda de sons e jogos de movimento estimulam as funções executivas porque as crianças precisam se mexer num
ritmo específico e sincronizar palavras para ações e música. Todas esses desafios contribuem para o controle inibitório e a
memória de trabalho. É importante que essas músicas e jogos maumentem de complexidade para interessar e desafiar as
crianças à medida que desenvolvem mais habilidades de autocontrole.

Forneça várias oportunidades para a criança testar a si
mesma fisicamente, dando acesso a ela a diversos
cenários, como subir em estruturas, barra ou estruturas
que treinem equilíbrio, gangorras, móveis em casa, etc.
Fazer desafios para elas, como corridas de obstáculos e
jogos que encorajam movimentos mais complexos (se
esquivar, balançar, etc.) também podem ser divertidos.
Quando crianças estão tentando atividades novas e mais
difíceis, elas precisam focar atenção, monitorar e ajustar
suas ações, além de persistir para alcançar um objetivo.

Jogos silenciosos e outras atividades

Jogos de correspondência/ordenação simples são
divertidos, mas agora as crianças podem ser demandadas
a seguirem novas regras, promovendo flexibilidade
cognitiva. Crianças podem combinar uma regra (como cor
por exemplo) e então imediatamente mudar para uma
nova regra (como forma), pode usar figuras geométricas
coloridas para essa atividade. Para uma versão mais
desafiadora, faça um jogo de correspondência mas mude a
regra para cada rodada. Quirkle e Blink são jogos
disponíveis comercialmente que desafiam flexibilidade
cognitiva nessa maneira. Ou jogar um bingo ou uma loteria,
na qual crianças devem marcar uma carta com o oposto do
que é chamado pelo líder (exemplo: quando chamar dia,
marcar uma imagem de noite). Crianças devem inibir sua
tendência a marcarem as imagens que combinam,
enquanto precisam lembrar das regras do jogo.
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Quebra-cabeça mais complicados podem envolver
crianças nessa idade, exercitando sua memória de
trabalho visual e habilidades de planejamento.
 
Cozinhar também é divertido para crianças mais novas.
Elas praticam inibição enquanto aguardam instruções,
memória de trabalho enquanto aguarda direções
complicadas na mente, e atenção focada quando estão
medindo e contando.

Jogos de músicas tradicionais, como "ciranda
cirandinha", "boneco de lata", "cabeça ombro juelho e pé"
também são divertidas. Envolvem ações complexas, e
exigem concentração.

também é divertida e pode ser dificultada pedindo para que
a criança fique parada em uma posição específica (uma foto
por exemplo). Quando a música parar, a criança deve inibir
suas ações e mudar sua atenção para a foto para copiar o
movimento mostrado.

Coloque alguma música e faça com que a criança dance
rápido, depois  devagar. Dança  e  brincadeira  da  “estátua” 

Incentive o controle da atenção através de atividades
mais silenciosas que requerem que a criança reduza
estímulos e foque a atenção - como desafios de equilíbrio
e poses de yoga que incluam uma respiração lenta.

Músicas que repetem e adicionam seções anteriores
(sejam palavras ou movimentos) são um ótimo desafio para
a memória de trabalho, como os movimentos da música "A
Formiguinha subiu no meu pé", as palavras de "Os
dedinhos", e músicas de contagem regressiva, como "Cinco
Patinhos Foram Passear" e sons representando uma lista
longa (música do alfabeto). O grupo brasileiro Palavra
Cantanda tem muitas músicas voltada para as crianças.

Famílias bilíngues podem contar histórias no seu idioma de origem. Pesquisas indicam que o bilinguismo pode
beneficiar uma variedade de funções executivas em crianças de todas as idades, então estimular a fluência numa segunda
língua é valioso.

Deixarem elas atuarem na própria história que eles escreveram. A história fornece uma estrutura que guia a ação das
crianças e demanda que elas sigam a história, enquanto inibem seu impulso para criar um novo enredo.

https://www.youtube.com/watch?v=n1HLNT80x5k
https://www.youtube.com/watch?v=peQnn7P1jb4
https://www.youtube.com/channel/UCGs6qb1ohFhDzeHbYeJlsAA


Os jogos podem exercitar as funções executivas e a autorregulação das crianças, permitindo que elas pratiquem essas
habilidades de diferentes maneiras. Nessa idade, as crianças começam a se divertir com jogos com regras, mas é
importante que tenha níveis variados de interesses e habilidades. Como o desenvolvimento dessas habilidades é um
desafio constante, é importante escolher jogos que sejam complexos, mas não muito difícil para a criança. À medida que
as crianças  forem se familiarizando com esses jogos, tente diminuir a influência do adulto, porque o desafio é maior para
as crianças se elas conseguem lembrar e impor as regras de forma independente.

Atividades de funções executivas para crianças de 5 a 7 anos

Jogos que exigem que os jogadores se lembrem da
localização de cartas específicas são excelente para
exercitar a memória de trabalho. Nos níveis mais simples,
existem jogos como o Jogo da Memória, em que as
crianças viram cartas e descobrem pares e precisam se
lembrar da localização dos pares correspondentes. Em
um nível mais complicado estão jogos que exigem
rastreamento, bem como lembrar das localizações como
Batalha Naval.

Jogos nos quais a criança pode brincar de cartas e
encontrar pares, por naipe ou número, também são bons
para praticar flexibilidade cognitiva. Exemplos incluem Pife,
Uno, e Jogo do Mico.

Jogos que exigem respostas rápidas e monitoramento
também são ótimos para atenção e inibição. Dorminhoco é
um jogos de cartas que se enquadra nessa categoria.

Qualquer jogo de tabuleiro que envolva alguma
estratégia oferece oportunidades importantes para fazer
e manter um plano em mente para vários movimentos à
frente, considerar as diferentes regras que governam as
diferentes peças e ajustar a estratégia em resposta a
movimentos dos adversários. Através da estratégia, a
memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade da
criança tem que trabalhar juntos para apoiar o plano
estabelecido para que o jogo seja eficaz. Os
jogos  Chispa/Com licença, Batalha Naval, Damas e Trilha
são alguns dos muitos exemplos desses tipos de jogos
para crianças dessa idade

Jogos com cartas e tabuleiros

Jogos que requerem atenção e respostas rápidas
ajudam as crianças a praticar atenção e inibição. Eles
incluem Dança das Cadeiras, Morto-Vivo ou Ovo Choco para
crianças pequenas. Alguns desses jogos também desafiam
a memória de trabalho; um exemplo é o jogo Mamãe, 
posso ir?

Atividades físicas e jogos

O Mestre Mandou! é outro jogo ótimo para a atenção, inibição e flexibilidade cognitiva, pois a criança irá precisar rastrear
qual regra deverá ser aplicada e alternar as ações conforme for  apropriado. Outras versões são os australianos Faça Isso,
Faça Aquilo ou as variações, Faça o que eu digo (não como eu).
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Jogos de movimentos rápidos com bolas, como
Queimada, exigem monitoramento constante, regras a
seguir, rápida tomada de decisão e autocontrole. Nesse
momento de quarentena pode ser um desafio conseguir
jogar sem um espaço adequado, mas caso sua casa tenha
espaço necessário, é uma ótima dica para jogar com seus
filhos.



Bater palmas
Bate as mãos
Brincadeira de palmas

 

Jogos de movimento / música

À medida que crianças desenvolvem mais habilidades de linguagem falada, elas podem começar a se envolver ativamente
em conversas com adultos e contar histórias simples.

As crianças se tornam cada vez mais independentes nessa idade, por
isso jogos como quebra-cabeças e outros que brincam com a ideia de
labirintos, caça-palavras, sudokus infantis podem exercitar a atenção e
habilidades de resolução de problemas.

Atividades tranquilas que exigem estratégia e
reflexão
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Copiar jogos, nos quais a pessoa imitando deve ter em mente as ações do modelo, desenhada na memória de trabalho.
Ciranda Cirandinha é um exemplo. Canções de "chamar e responder" fornecem um desafio semelhante de audição, como
Roubou Pão na Casa do João.
 
Músicas que se repetem e adicionam a seções anteriores (através de palavras ou movimentos) também desafiam a
memória de trabalho, como os movimentos para a música Bingo o cão, Um elefante incomoda muita gente. Jogos como Fui a
feira e comprei... também entram nessa categoria e podem ser jogados.
 
Cantar em rodadas é um desafio para crianças mais velhas que requerem uso de memória de trabalho e inibição.
Exemplos como Três Indiozinhos e os  Cinco Patinhos são interessantes para as crianças.
 
Ritmos de palmas complexos também praticam memória de trabalho, inibição e flexibilidade cognitiva.  São populares
em diferentes gerações entre crianças em muitas culturas. Cantigas como Babalu, Adoleta, e tantas outras, são alguns
exemplos.

Jogos de adivinhação também são populares e exigem que os
jogadores usem memória de trabalho e pensamento flexível para ter em
mente respostas anteriores, enquanto desenvolvem e descartam
potenciais teorias. Alguns exemplos são Quem sou eu?  ou o jogo Cara a
Cara.  Os dois jogos apresentam a versão em tabuleiro, mas você pode
também criar uma versão caseira com papel e caneta!

Jogos de lógica e raciocínio fornecem uma boa maneira de trabalhar a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva,
uma vez que as regras implicam as possibilidades de resolução dos jogos, desafiando a criança a resolver os problemas.
Um exemplo é o jogo Grande Engarrafamento.

Quem Sou Eu?
Grande Engarrafamento
Eu Espio

Eu espio é um jogo em que a criança precisa pensar sobre categorização e usar sua atenção seletiva para procurar o tipo
correto de objeto.

https://www.youtube.com/watch?v=nHDlzRLS7Ek
https://www.youtube.com/watch?v=d9zHPNhLu4c
https://www.youtube.com/watch?v=u0THpCXhyjw
https://www.youtube.com/watch?v=cI-G4KGtNFE
https://www.youtube.com/watch?v=Hq2xh6d_qEs
https://www.youtube.com/watch?v=0hTTKlNAQFc


Os jogos indicados abaixo promovem o desenvolvimento das funções executivas de habilidades de autorregulação para
crianças em idade escolar. Para crianças nessa faixa de idade, é importante aumentar a complexidade dos jogos e
atividades progressivamente.
     

Atividades de funções executivas para crianças de 7 à 12 anos

Jogos em que as crianças precisam planejar estratégias
exercitam a memória de trabalho e promovem flexibilidade
mental. Torre de Hanoi, Quebra-Cabeças, Tetris, Ludo e demais
jogos de estratégia são exemplos

Jogos que requerem respostas rápidas e monitoramento
são ótimos para treinar a atenção e a habilidade de tomar
decisões rápidas. Por exemplo, STOP é um jogo bastante
popular em que você deve pensar em novas palavras que
não foram escritas pelos adversários enquanto monitora o
tempo.
Jogos que envolvem combinações por tipo ou número
são ótimos para treinar a flexibilidade cognitiva. Para
crianças mais novas, exemplos de jogos são UNO e Dominó.
Para crianças mais velhas, há jogos mais complexos, como
poker, entre outros.

Algumas crianças também gostam de jogos
complexos que envolvem fantasia e imaginação. Esses
jogos envolvem memorizar mundos imaginários,
personagens, regras,   metas e estratégias. Alguns
exemplos são: Imagem & Ação, Cara a Cara e Quem sou
eu?. Este último é divertido, requer poucos recursos
materiais e pode ser jogado com toda a família.
Dungeons & Dragons também é um jogo antigo e
popular que pode ser aprendido através de manuais e
livros. Alguns jogos digitais também estimulam essas
habilidades, como Minecraft.

Jogos de carta e tabuleiro

Qualquer jogo de estratégia que requeira planejamento,
memorização de movimentos complexos, ajuste de
planejamento e monitoramento das jogadas do adversário
são recomendados. Exemplos de jogos são Xadrez,   e
Batalha Naval,   jogos complexos e capazes de treinar
diversas habilidades de memória de trabalho e flexibilidade
cognitiva.

Desafios que requerem memorização e manipulação de
informação podem ser ótimas alternativas.

Desafios Mentais

Programas como  “Lumosity” são aplicativos que desafiam o jogador com diversos tipos de atividades. Esses jogos são
desenhados para treinar as habilidades de memória de trabalho e atenção.

Palavras cruzadas são uma ótima opção. Possuem
diversos níveis, que pode ser ajustado de acordo com a
habilidade do jogador e requerem que o jogador
manipule letras e palavras na memória de trabalho.

Sudoku é um desafio semelhante às palavras cruzadas,
mas usa números ao invés de letras.

Desafios espaciais, como Cubo Mágico e Twister são
uma ótima opção para treinar visualização espacial e
flexibilidade mental.

6



Cantar partes de músicas, como feito em grupos musicais e de coral, também é um desafio divertido. A atividade
requer a coordenação da memória de trabalho, atenção, flexibilidade cognitiva e inibição. Uma ótima atividade para a
família é ensaiar uma música em coral.
 
A dança também pode proporcionar o desenvolvimento de atenção, automonitoramento e memória de trabalho,
dado que os dançarinos devem memorizar uma coreografia enquanto coordenam seus movimentos com a música. No
youtube há várias coreografias de danças populares que podem ser aprendidas e divertir a família toda.
 

 

Esportes organizados são populares entre crianças
nessa faixa etária. Desenvolver habilidades nesses jogos
requer que crianças aprendam as regras e estratégias do
jogo, monitorem suas ações e a dos outros e façam
decisões rápidas. Há evidências de que a prática de
atividades físicas que requerem a coordenação, como o
futebol, basquete, e entre outros, melhora as funções
executivas. Se você tiver um espaço apropriado em casa,
pode ser uma ótima opção para entreter as crianças.

Jogos que requerem monitoramento constante do
ambiente e tempo de reação rápido também treinam
atenção seletiva, monitoramento e inibição. Exemplos de
jogos são Esconde-esconde, Taco, Pique-bandeira. Esses
jogos são difíceis de serem jogados durante a quarentena
se você não tiver um espaço grande em casa. Alguns
vídeo-games também treinam esse tipo de habilidades,
embora se deva ter cuidado com videogames de
conteúdo violento, estabelecendo limites para o tempo
de uso.

Jogos de pular corda também são populares entre
crianças dessa faixa etária. Para criar desafios, é possível
seguir coreografias de pular corda. Nesse tipo de
brincadeira, são desenvolvidas as habilidades de foco
contínuo, controle da atenção e memória de trabalho.
Além disso, há brincadeiras de corda em que as crianças
competem para tentar pular o maior número de vezes
em um dado intervalo de tempo.

Atividades físicas e jogos

Música, canto e dança

Aprender a tocar um instrumento musical ajuda a
treinar a atenção seletiva e o auto-monitoramento. Se
você tiver algum instrumento em casa, a quarentena pode
ser um ótimo momento para familiarizar as crianças com
os instrumentos. Além das habilidades físicas envolvidas,
esse tipo de atividades também estimula a memória de
trabalho, uma vez que a criança deve manter a música na
memória. Ainda há evidências de que a prática da
coordenação entre as duas mãos melhora as funções
executivas.  Há diversos vídeos no youtube e aplicativos
onde você pode aprender a tocar um instrumento de
casa.
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