
INTERDIDAK, S.L.  Av. Pobla de Vallbona, 34. 46183 LA ELIANA (Valencia) SPAIN                                                                                    www.akros.org 
ATENÇÃO! Risco de asfixia. Não recomendado a menores de 36 meses por conter elementos susceptíveis de desprendimento com possibilidade de serem 
ingeridos. Conservar estas informações e os dados do fabricante. 

Ref. 20803 BONS COMPORTAMENTOS - Precaução e Segurança 

CONTEÚDO 
Jogo composto por 34 fichas de 9 x 9 cm 

SISTEMA DE JOGO E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Jogo de ASSOCIAÇÃO DE PARES. Consiste em relacionar pares de comportamentos para identificar em cada par o 
comportamento correcto e o incorrecto. Podem realizar-se 17 associações e pode-se jogar individualmente ou em pequenos 
grupos. Uma vez realizada a associação, as fichas que formam o par possuem um SISTEMA AUTOCORRECTOR NO 
VERSO, que consiste num número comum e num  símbolo que identifica a conduta correcta (um rosto alegre) e a incorrecta 
(um rosto triste).  

1º Antes de utilizar o material, é recomendável explicar o funcionamento do  sistema autocorrector aos jogadores. 
2º Realizar associações de pares de comportamentos e verificar se são correctas observando o verso (mesmo 

número).  
3º Seleccionar apenas as fichas correspondentes a condutas ou comportamentos correctos e verificar se foram 

seleccionadas correctamente observando o verso (rosto alegre). 
4º Expressar verbalmente a conduta correcta.  
5º Realizar os passos 3º e 4º, mas trabalhando com as condutas ou comportamentos incorrectos (rosto triste no 

verso). 

IDADE RECOMENDADA 
A partir dos 3 anos. 

OBJECTIVOS PSICOPEDAGÓGICOS 
- Desenvolvimento de comportamentos que ajudam a PREVENIR ACIDENTES e promovem a SEGURANÇA INFANTIL.

� Em casa: 
- Não tocar na porta do forno, nem nas tomadas de parede.
- Não abrir a porta do frigorífico com os pés descalços, não secar o cabelo enquanto está descalço nem com o

chão molhado.
- Não subir para o banco da cozinha nem para um tamborete para se debruçar numa janela ou varanda.
- Não se aproximar nem brincar com o fogo.
- Não saltar na cama.
- Utilizar o elevador acompanhado por um adulto.

� Segurança rodoviária:
- Colocar o cinto de segurança.
- Usar capacete quando andar de bicicleta.
- Usar protecções e capacete quando andar de patins.
- Andar no passeio acompanhado por um adulto.

� Convivência:
- Não atirar objectos para o chão.
- Não atirar objectos pela janela ou varanda.

- Desenvolvimento da linguagem oral ao expressar o conteúdo das diversas fichas.
- Aprendizagem de uma segunda língua a nível oral.

ACTIVIDADES 
1. ASSOCIAÇÃO DE PARES
- Com as fichas espalhadas sobre a mesa, podem realizar-se diversas actividades:

- Apanhar uma ficha qualquer e procurar o seu par.
- Apanhar uma ficha com um comportamento incorrecto e procurar o par com o comportamento correcto

correspondente.
- Apanhar uma ficha com um comportamento correcto e procurar o par com o comportamento incorrecto

correspondente.
2. CLASSIFICAÇÃO
- Classificar as fichas em termos de condutas correctas ou incorrectas.
3. EXPRESSÃO ORAL
- Com as fichas correspondentes às condutas incorrectas, o jogador deverá explicar o seu conteúdo formando frases na

forma negativa: ex. “não deitar papéis para o chão”.
- Com as fichas correspondentes às condutas correctas, o jogador poderá explicar o conteúdo utilizando uma

linguagem positiva: ex. “os papéis devem ser deitados no lixo”.
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