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Olá!  

 

A Estimulação cognitiva é um conjunto de exercícios e atividades com o objetivo de 

melhorar e / ou manter as habilidades mentais de uma pessoa ao longo do tempo. 

Baseia-se nos princípios da plasticidade cerebral, pois de acordo com o objetivo de 

realização dos exercícios é possível modificar e criar novas conexões no cérebro. 

 

No caso de demências, a estimulação cognitiva é uma intervenção de terapia 

complementar ao tratamento farmacológico que ajuda não somente a retardar a 

progressão da deterioração que essas pessoas apresentam, mas também ajudam a 

melhorar o desempenho ocupacional nas atividades de vida diária, o que resulta 

em uma maior interação com o ambiente/contexto, melhora na autoestima, e 

melhora na qualidade de vida da pessoa com demência e seu cuidador. 

 

O e-book que você tem em mãos é uma versão gratuita e faz parte de um conjunto 

de 150 exercícios de estimulação cognitiva que foram desenvolvidos para 

profissionais e familiares, para que tenham de fácil acesso um recurso útil para o 

tratamento de pessoas com queixas de declínio cognitivo ou que queriam trabalhar 

a prevenção da perda das habilidades cognitivas inerentes ao envelhecimento.  

ÁLIDA ANDRADE 

 

Para conhecer nosso trabalho nos siga nas redes sociais:  

Facebook: @ecognitivamente  

Instagram: @ecognitivamente 

  

Álida Andrade é Terapeuta Ocupacional (CREFITO 4 – 12886TO). Especialista em Saúde Mental. Pós-graduada em 

Neuropsicopedagogia Clínica e em Neuropsicologia com Ênfase em Reabilitação Cognitiva. Atua com reabilitação e 

estimulação cognitiva de crianças, adultos e idosos. 
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E-BOOKS

O e-book que você tem em mãos é uma versão gratuita e faz parte de um 

conjunto de 160 exercícios de estimulação cognitiva que foram desenvolvidos para 

profissionais e familiares, para que tenham de fácil acesso um recurso útil para o 

tratamento de pessoas com queixas de declínio cognitivo ou que queriam trabalhar 

a prevenção da perda das habilidades cognitivas inerentes ao envelhecimento.  

❖ Memória: 50 atividades

❖ Linguagem: 50 atividades

❖ Percepção: 50 atividades

❖ Bônus: 10 atividades de terapia de orientação para realidade

Mais informações e acesso ao material completo clique aqui 

www.ecognitivamente.com 

https://ecognitivamente.com/ebookskit1/
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CONHEÇA NOSSO BÔNUS 

 
 
 

 

A Terapia de Orientação para Realidade (TOR) 

tem como objetivo orientar o paciente no tempo 

e no espaço, sempre relembrando com ele, por 

meio de pistas ou auxílios externos, o dia do 

mês, o ano, e o local onde está. 

 

Esta técnica procura estimular o paciente a se 

engajar em atividades sociais e melhorar a 

comunicação pelas sinalizações no ambiente, 

informação contínua, linguagem clara ou não 

verbal e treinamento de habilidades cognitivas, 

utilizando as atividades adequadas às suas 

dificuldades. 

 

Mais informações clique aqui 
 

www.ecognitivamente.com 

https://ecognitivamente.com/ebookskit2/
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HABILIDADES COGNITIVAS 

 
As habilidades cognitivas são um conjunto de habilidades usadas pelo nosso cérebro que 

torna possível o ato de pensar, aprender e lembrar, dentre outros. A habilidade cognitiva nos 

permite processar a grande quantidade de informações que recebemos todos os dias. 

 As habilidades cognitivas que serão trabalhadas neste e-book são: 

1. Funções executivas 

2. Atenção 

3. Atividades temáticas 

Vamos apresentar exercícios para cada uma delas de forma separada, mas na prática 

sabemos que todas estão interligadas, influenciando o funcionamento uma da outra. 

Vamos apresentar exercícios para cada uma delas de forma separada, mas na prática sabemos 

que todas estão interligadas, influenciando o funcionamento uma da outra. 

 

RECOMENDAÇÕES 
   

  As atividades de estimulação cognitiva devem ser prazerosas, sempre respeitando as 

limitações de quem as executa. Não existe certo ou errado, os exercícios propostos possuem 

diferentes graus de complexidade, escolha aquele mais adequado ao perfil cognitivo que se 

quer trabalhar para que a pessoa possa realizar sem frustração. Os exercícios também podem 

ser adaptados, facilitando ou aumentando a dificuldade, respeitando o desempenho cognitivo. 

 Nos últimos anos, o material de estimulação disponível na internet e em livrarias aumentou. 

Temos à disposição uma variedade de exercícios que podem ser semelhantes na sua execução, mas 

que podem ter diferentes objetivos no treinamento cognitivo.  

http://www.ecognitivamente.com/
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Essencialmente, a memória é um processo complexo que envolve a aquisição, 

armazenamento e recuperação de informações. 

 
TIPOS DE MEMÓRIA 

❖ Memória imediata: referente às informações que acabamos de receber. As 

informações são armazenadas de forma temporária e com duração limitada. 

❖ Memória recente: se refere a coisas que aconteceram há poucos dias ou semanas, 

nos permite reter novas informações transformando-as em memórias de longo 

prazo. 

❖ Memória remota: resultante de todas as nossas experiências. Nosso conhecimento 

pode ser armazenado como: 

− Memória episódica: memória biográfica pessoal. 

− Memória semântica: conhecimento, eventos adquiridos, culturais, históricos 

e linguísticos. 

− Memória de habilidades sensório-motoras. Por exemplo, dirigir. 

 

OBEJTIVOS DA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NA MEMÓRIA 

❖ Exercitar a memória imediata, através da apresentação de estímulos visuais e 

auditivos. 

❖ Otimizar a memória recente, apresentando estímulos verbais e visuais. 

❖ Oferecer elementos que favoreçam a permanência de memórias de longo prazo. 

 

Quer ter acesso ao conteúdo completo? Clique aqui 
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NOME:  DATA:  /  /   

 
 

 
1 – Complete os seguintes provérbios: 

 
a)   , tanto bate até que fura. 

b)    é a inimiga da perfeição. 

c)    do que mal acompanhado. 

d)    é a voz de Deus. 

e)    no seu galho. 

f)   , é peixe. 

g)   , espeto de pau. 

h)    não morde. 

i)    não se olha os dentes. 

j)   , a galinha enche o papo. 

k)    quem cedo madruga. 

l)    quem tem olho é rei. 

m)    na mão do que dois voando. 

n)    tem perna curta. 

o)    sai caro. 

http://www.ecognitivamente.com/
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NOME:  DATA:  /  /   

 
 

 
1 – Leia as seguintes palavras cuidadosamente e as memorize. Em seguida, cubra-as e 

diga quais palavras se lembra. 

 
 

BOLO COELHO AZUL 

POLÍCIA PLANETA COR 

SOPA INCÊNDIO SILÊNCIO 

GUITARRA VERMELHO FESTA 

SOL PERFUME BICICLETA 

ESTRELA PATO ÁGUA 

http://www.ecognitivamente.com/
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NOME:  DATA:  /  /   

 
 

 
1- O que as seguintes palavras têm em comum? 

 
a) Branco, rosa e azul são    

b) Margarida, lírio e begônia são    

c) Caneta, lapiseira e lápis são    

d) Saia, meias e camisa são    

e) Rum, vinho e cerveja são    

f) Belo Horizonte, Salvador e Vitória são    

g) Avião, motocicleta e trem são    

h) Dois, cinco e nove são    

i) Pintor, escultor e mecânico são    

j) Salmão, sardinha e truta são    

k) Primavera, verão e inverno são    

l) Espanha, Brasil e Argentina são    

m) Nariz, boca e olhos são    

n) Lagosta, caranguejo e camarão são    

o) Batedeira, torradeira e forno são    

p) Faca, garfo e colher são    

http://www.ecognitivamente.com/
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A linguagem é uma das funções cognitivas que se deteriora durante o curso das 

demências. Nas demências leves, normalmente, a fala é fluente, embora com 

transformações e dificuldades, como fazer uma pausa para procurar palavras ou até 

mesmo a impossibilidade de nomear ou recordar os nomes dos objetos. Está dificuldade 

em encontrar palavras é compensada por substituições, mas mais tarde a fluidez é 

perdida. 

 
Posteriormente, nas demências moderadas, a linguagem espontânea é reduzida, e na fase 

grave, a linguagem oral espontânea está praticamente ausente ou reduzida a duas/três 

frases estereotipadas. 

 
OBEJTIVOS DA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NA LINGUAGEM 

❖ Maximizar habilidades de linguagem preservadas. 

❖ Exercitar a linguagem automática. 

❖ Otimizar a expressão verbal. 

❖ Manter e estimular a compreensão verbal. 

❖ Melhorar as repetições. 

❖ Favorecer estímulos verbais e fluência. 

❖ Exercitar a mecânica da leitura e da escrita. 

 

 

Quer ter acesso ao conteúdo completo? Clique aqui 
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NOME:  DATA:  /  /   

 

 
1 – Complete a palavra de acordo com a definição: 

 

 

DEFINIÇÃO PALAVRA 

Um pequeno felino. É criado como animal de 

estimação. G  T   
Maquinismo que serve para marcar o tempo e 

indicar as horas. R    Ó          

Desenhos gravados com tinta na pele humana. T  T        M 
Pequeno recipiente através do qual bebidas 

quentes ou frias são servidas; possui uma asa 

que ajuda no manuseio. 
X  C          

Alguém que não tem cabelo. C  R          
Instrumento cortante constituído por duas 

lâminas móveis reunidas por um eixo. T  S             

Animal com asas e penas. P  T   
Aparelho com uma ou mais bocas, com ou sem 

forno, com ou sem chaminé, onde se acende o 

fogo para cozinhar os alimentos. 
F  G       

Animal que é considerado o rei da selva. L          

Pedra preciosa vermelha. R  B    

Pessoas que compartilham a mesma casa, 

especialmente os pais, filhos, irmãos. F  M      A 
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NOME:  DATA:  /  /   

 

 
1 – Escreva nomes de objetos que podemos encontrar em cada ambiente: 

 

 

SUPERMERCADO ESCOLA FARMÁCIA 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

5. 5. 5. 

6. 6. 6. 

7. 7. 7. 

8. 8. 8. 

9. 9. 9. 

10. 10. 10. 
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NOME:  DATA:  /  /   

 
 

 
1 - Escreva uma frase na qual as seguintes palavras apareçam: 

 

 

• Novela, ator, cena: 

 

 

 

 

• Peixe, lata, gato: 

 

 

 

 

• Janela, sala, sol: 

 

 

 

 

• Peruca, cabelo, pente: 

 

 

 

 

• Gol, ladrão, campeão: 
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A percepção é a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de 

um histórico de vivências passadas (memórias). Através da percepção, um indivíduo 

organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. 

Sendo assim, a percepção consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das 

informações obtidas pelos sentidos. O transtorno mais comum da percepção é a agnosia. 

 
TIPOS DE PERCEPÇÃO 

❖ Percepção visual: a habilidade para visualizar e interpretar informações claras do 

espectro visual que chegam aos nossos olhos. 

❖ Percepção auditiva: a habilidade para receber e interpretar informações que 

chegam aos nossos ouvidos pelas ondas de frequência através do ar ou de outro 

meio (som). 

❖ Percepção tátil: a capacidade para interpretar informações de pressão ou vibração 

captadas na superfície de nossa pele. 

❖ Percepção olfativa: a habilidade para interpretar informações de substâncias 

químicas dissolvidas no ar (cheiro). 

❖ Percepção gustativa: a habilidade para interpretar informações de substâncias 

químicas dissolvidas na saliva (gosto). 

 

OBEJTIVOS DA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NA PERCEPÇÃO 

❖ Otimizar os níveis de atenção com exercícios que explore o sentido visual, auditivo 

e corporal. 

❖ Exercer a percepção através de estímulos visuais, auditivos, táteis, olfativos e 

gustativos. 

❖ Favorecer o acesso ao sistema lexical e semântico. 

❖ Maximizar as habilidades de linguagem. 

 

Quer ter acesso ao conteúdo completo? Clique aqui 

PERCEPÇÃO 
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NOME:  DATA:  /  /   

 
 

 
MATERIAL: laranja, banana, cenoura, limão, tomate, uma maçã vermelha e abobrinha. 

INSTRUÇÕES: organize o material sobre a mesa para que fique visível e peça: 

a) Aponte os alimentos alaranjados que não são redondos. 

b) Aponte o alimento que é amarelo e não é longo. 

c) Aponte a comida que é uma fruta vermelha. 

d) Aponte os alimentos alaranjados que não são frutas. 

e) Aponte o alimento vermelho que não comemos como fruta. 

f) Aponte os dois alimentos que são cítricos. 

g) Separe os alimentos alongados. 

h) Separe as frutas dos vegetais. 

i) Aponte os alimentos alongados que não são alaranjados e nem amarelos. 

j) Aponte os alimentos que não são vermelhos, nem alaranjados e nem amarelos. 

http://www.ecognitivamente.com/
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NOME:  DATA:  /  /   

 
 

 
MATERIAL: um porta-retratos, uma colher, uma pequena bola, um cotonete, uma escova, 

um lápis, uma pinça de sobrancelhas, uma meia. 

 
INSTRUÇÕES: coloque todo o material dentro de uma sacola (de preferência de pano) para 

que os objetos possam ser manipulá-los sem ser vistos. 

 
1 - Pegue apenas um dos objetos. Manuseie sem retirar da sacola. Responda as perguntas 

para cada objeto: 

 
a) Que formato tem? 

b) Como ele é pelo seu tato? Pequeno? Grande? 

c) É macio ou duro? 

d) Você poderia me dizer qual é o material? 

e) Você pode me dizer o que tem em suas mãos? 

f) Você pode me dizer para que serve? 

http://www.ecognitivamente.com/


COGNITIVAMENTE 

www.ecognitivamente.com 

 

 

NOME:  DATA:  /  /   

 
 

 
1 - Marque a letra T com uma cruz. Circule a letra U. 
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RESPOSTAS 

IMPORTANTE: As questões marcadas como “Respostas Variáveis” podem ser respondidas de 

diversas formas, sendo assim, quem corrigir os exercícios deve verificar a pertinência das 

respostas fazendo suas adequações. 

 

 

01.  
a) Água mole, pedra dura...; 

b) A pressa...; 

c) Antes só...; 

d) A voz do povo...; 

e) Cada macaco...; 

f) Caiu na rede...; 

g) Casa de ferreiro...; 

h) Cão que ladra...; 

 
i) Cavalo dado...; 

j) De grão em grão...; 

k) Deus ajuda quem...; 

l) Em terra de cego...; 

m) Mais vale um pássaro na mão...; 

n) Mentira tem...; 

o) O barato...; 

 

02. SUGESTÃO: Provavelmente após a primeira leitura, a pessoa se lembrará de um número muito 

pequeno de palavras. Peça para relê-las, cobri-las e perguntar quais delas se lembra. Em caso de 

dificuldade, você pode fornecer ajuda fonética (a primeira sílaba da palavra) ou semântica (por 

exemplo, havia um instrumento musical de cordas). Você pode aumentar ou diminuir o número 

de palavras propostas. Você pode propor este exercício usando estratégias que facilitem a 

recordação antes. Você pode cobrir as palavras, discutindo com ele as características de cada 

palavra, procurando associações entre elas, etc. 

 

03.  
a) Cores 

b) Flores 

c) Objetos para escrever 

d) Roupas 

e) Bebidas 

f) Cidades 

g) Transportes 

h) Números 

 
i) Profissões 

j) Peixes 

k) Estação do ano 

l) Países 

m) Partes do corpo 

n) Crustáceos 

o) Eletrodomésticos 

p) Talheres 
 

SUGESTÃO: Se apresentar dificuldade utilize dicas semânticas (por exemplo, estes objetos usamos 

para nos vestir...) ou fonética (por exemplo, a primeira sílaba para classificar estas palavras é be...) 
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01. Gato, relógio, tatuagem, xícara, careca, tesoura, pato, fogão, leão, rubi, família. 

SUGESTÃO: Se apresentar dificuldade utilize dicas semânticas (por exemplo, qual animal mora na 

floresta e tem uma juba enorme?) ou fonética (por exemplo, a primeira sílaba deste objeto é xí...). 

 

02. Respostas variáveis. 

SUGESTÃO: Você pode orientar o exercício fazendo perguntas como: 

- Supermercado: Quais alimentos compramos no supermercado? Quais produtos são de limpeza? 

- Escola: Quais objetos usamos para anotar a matéria? Quais móveis tem dentro de sala de aula? 

- Farmácia: Quando adoecemos, o que compramos para melhorar? Na farmácia tem produtos de 

higiene pessoal? Quais? 

 

03. Respostas variáveis 

SUGESTÃO: Em caso de dificuldade, você pode começar a escrever a frase (por exemplo, na novela 

a melhor parte foi...). Você pode propor apenas uma ou duas palavras para elaborar a frase. Você 

pode sugerir outro grupo de palavras para ele escrever uma frase. 
 

 
01. Respostas variáveis. 

SUGESTÃO: Verifique se o material está colocado de forma visível e se não há elementos de 

distração. Certifique-se de que ela saiba previamente as diferenças entre frutas e legumes, se 

consegue distinguir formas e cores. Você pode propor um exercício semelhante com outro 

material. 

 

02. Respostas variáveis. 

SUGESTÃO: Certifique-se de que todo o material seja perceptível para a pessoa e que não haja 

elementos de distração. Discuta cada item em detalhes, um por um. Como estratégias para 

facilitar a memória, você pode comentar as características de cada um. Você pode facilitar a tarefa 

lembrando os comentários feitos ao falar sobre o material. Você pode aumentar ou diminuir o 

número de elementos propostos. Você pode propor este exercício usando outros elementos. 

 
03.  
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