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Sejam bem vindos nesta

viagem !

Este livro é um clássico da literatura infantil, uma
obra de Luísa Ducla Soares que serve de mote

para muitas atividades adaptadas a crianças de
todas as idades.

A maioria dos desafios podem ser utilizados em
crianças e jovens de idades muito diferentes,
depende do nível de exigência que queremos

atingir.

Este caderno de atividades está cheio de
desafios para explorarem o livro "Todos no

Sofá"



Ler a história ou pedir à criança para ler a
história

Explorar a história:
 - Recordar em cada saída os animais que já

sairam;
- Tentar adivinhar quem vai sair a seguir;
  - Tentar após cada saída recordar quem

ainda ficou no sofá;



Desenha todos os amigos no sofá
para tirarem uma foto de equipa.



Desenha amigos que gostasses de
ter contigo no teu sofá.



Sem olhares para o livro escreve em cada
círculo o nome dos animais pela ordem que

sairam do sofá.



 
Que terão feito os amigos quando saíram do sofá?...desenha ou 

 escreve 2 atividades que os amigos terão feito para se divertirem.



 
Se pudesses ser apenas uma das

personagens do livro, quem serias?
Porquê? Desenha ou escreve o que mais

gostas na tua personagem favorita.



O  João preguiça adormeceu no sofá,
consegues desenhar o sonho do João? ( Podes

antes escrever um texto a contar o sonho).



Como achas que era a minha casa antes de vir
para aqui?

 
 

Imagina 3 personagens que eu encontrei no
caminho até chegar a esta casa?

 
 
 

Eu vim para o sofá convidado por outra
personagem. Que personagem achas que foi?

 
 
 

Eu sou o Gato , sabes como
vim parar ao sofá?

Responde às perguntas:



Sabias que tenho 4 irmãos? Como achas que
eles se chamam? Dou-te uma pista...são os

nomes das quatro estações do ano.
 
 

Eu fiz um longo caminho para aqui chegar...vim
de um país Europeu, com 8 letras, que começa e

acaba numa vogal?
 
 
 

Eu vim para o sofá convidado por outra
personagem. Que personagem achas que foi?

 
 
 

Eu sou o Porco , sabes como vim parar
ao sofá?

Responde às perguntas:



Tenho que ir ao supermercado e fiz a minha lista
de compras, vê se consegues decorar a minha

lista, lê ou pede para te lerem a lista e tenta
recordar todos os elementos. 

 
Açúcar
Arroz
Massa

Fiambre
Queijo
Leite

Iogurtes
Maçã
Alface

Tomate
Canela

Morangos
 
 
 
 
 
 
 

Mais uns desafios para ti, vamos a
isso?



Vê esta  sopa de letras para
encontrares os nomes dos amigos que

estavam no sofá. 



Esperamos que te tenhas divertido
com este ebook e que gostes destas

atividades e do Livro "Todos no sofá".
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Licenciada em Psicologia e Mestre em Desenvolvimento Infantil; mas ser mãe de três

filhos é o seu maior desafio. Adora festas e passeios, conhecer coisas novas e brincar! É
viciada em formações. Ser Mediadora de Conflitos tem sido muito útil na sua vida diária.
É uma sonhadora e vive com a ideia de que pode mudar o mundo à sua volta. Escreveu

um livro que procura ajudar os pais a motivar os filhos para o estudo. Trabalha há 19
anos com crianças, adolescentes e famílias para as tornar mais felizes. É sócia da
Redapple com os seus melhores amigos. Atualmente desenvolve a sua atividade

profissional na ELI (Equipa Local de Intervenção) de Valongo (ADICE) e no Prisma –
Centro de Desenvolvimento e Terapias. Dinamiza o blog «Motivar os filhos para o

Estudo» e as redes sociais: facebook/Instragram: @motivaraoestudo 


