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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. 

Portanto, a estimulação cognitiva é uma intervenção de terapia complementar 

ao tratamento farmacológico que ajuda não somente a retardar a progressão da 

deterioração que pessoas com demência 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. 

Vamos apresentar exercícios para cada uma das habilidades cognitivas de 

forma separada, mas na prática sabemos que todas estão interligadas, influenciando 

o funcionamento uma da outra. 

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

conjunto de 200 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.  

 Funções executivas: 50 atividades 

 Atenção: 50 atividades  

 Atividades temáticas: 50 atividades 

 Bônus: 50 atividades para cálculo e praxias 

 
Mais informações e acesso ao material completo clique aqui 

 

www.ecognitivamente.com 

https://ecognitivamente.com/ebookskit2/
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As praxias caracterizam-se como funções 
neuropsicológicas complexas que 
correspondem a sistemas de movimentos 
coordenados em função de um resultado ou 
intenção.  
 
Quando ocorre uma dificuldade ou 
impossibilidade de realizar estes movimentos 
corretamente, chamamos de apraxia. 
 
Criamos 25 exercícios de estimulação 
cognitiva para treinar praxias. 
 
Mais informações clique aqui 
 

Comumente observamos alterações das 
habilidades numéricas, que chamamos de 
discalculia, em crianças/adolescentes com 
dificuldade de aprendizagem associadas a 
dislexia, autismo, Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH) e outros 
distúrbios de aprendizagem. Porém, essa 
disfunção pode ocorrer também com o 
surgimento de demências. 
 
Criamos 25 exercícios de estimulação cognitiva 
para treinar cálculos para crianças, 
adolescentes, adultos e idosos. Estes exercícios 
podem ser utilizados tanto para treino das 
discalculias e acalculias. 
 
Mais informações clique aqui 
 

www.ecognitivamente.com 

https://ecognitivamente.com/ebookskit2/
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. 

 

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.br/
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O termo, funções executivas, refere-se a processos cognitivos envolvidos na 

resolução de problemas direcionados a objetivos, como memória de trabalho, 

controle inibitório e flexibilidade cognitiva. 

As funções executivas ajudam a regular os pensamentos e ações no intuito de 

sustentar o comportamento direcionado a solução de problemas e alcançar metas. 

Envolve uma série de processos cognitivos, tais como planejamento e tomada de 

decisão, inibição, manutenção e manipulação de informações na memória, inibir 

pensamentos, sentimentos e ações indesejáveis, e mudar com flexibilidade de uma 

tarefa para outra. 

 

OBEJTIVOS DA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NAS FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

Dentro dos vários objetivos para estimular as funções executivas, os principais 

são: 

 

❖ Melhorar a capacidade de tomar decisões, organizar e planejar comportamentos. 

❖ Entender as sequências e atividades necessárias para atingir os objetivos, 

mantendo a atenção e inibição de estímulos desnecessários para evitar distração. 

❖ Ser capaz de corrigir erros, modificá-los rapidamente em novos comportamentos. 

Aumentando a flexibilidade e abertura para pensamentos 

alternativos que ajudam a mudar estratégias para atingir o objetivo desejado. 

 

 

Quer ter acesso ao conteúdo completo? Clique aqui

http://www.ecognitivamente.com.br/
https://ecognitivamente.com/ebookskit2/
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NOME: __________________________________________________ DATA: _______/_______/___________ 

1 – Marque com um X o objeto correto que utilizamos para cada situação: 

 

SITUAÇÃO OPÇÃO 01 OPÇÃO 02 

Pintar uma parede escova pincel 

Abrir uma porta chave martelo 

Passar uma camisa ferro elétrico  vassoura 

Costurar uma roupa  agulha escova 

Acender um cigarro cabideiro isqueiro 

Abrir uma garrafa de vinho canivete saca-rolhas 

Lavar uma louça esponja pano 

Pendurar um casaco cabide gancho 

Varrer uma casa pincel vassoura 

Tomar uma injeção faca seringa 

Transportar roupa mala bolsa 

Fazer um curativo band-aid gelo 

Proteger do frio biquíni  casaco 

Enviar uma carta calendário selo 

Pentear o cabelo pente régua 
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NOME: __________________________________________________ DATA: _______/_______/___________ 

 

1 – Leia as palavras apresentadas e escreva uma definição para cada uma delas, sem 

utilizar as palavras proibidas. Observe o exemplo: 

 

OBJETO PALAVRAS PROÍBIDAS DESCRIÇÃO 

SAPATO Pé, andar e meia 
É um objeto feito geralmente couro, que é 

usado na parte mais baixa do corpo humano. 

TÁXI Carro, cidade, dirigir 

 

 

 

 

MÉDICO 
Doença, injeção, 

hospital 

 

 

 

 

FÉRIAS Trabalho, verão, praia 

 

 

 

 

CADERNO 
Escola, escrever, 

desenhar 
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NOME: __________________________________________________ DATA: _______/_______/___________ 

 

1 – Utilizando os verbos escreva frases com palavras que você utiliza para realizar a ação, 

como no exemplo: 

 

Vestir: camisa, roupa, calça, short, vestido, blusa. 

Cozinhar: _________________________________________________________________________________ 

Lavar: _____________________________________________________________________________________ 

Abrir: ______________________________________________________________________________________ 

Fechar: ____________________________________________________________________________________ 

Cortar: ____________________________________________________________________________________ 

Ligar: ______________________________________________________________________________________ 

Acender: _________________________________________________________________________________ 

Jogar: _____________________________________________________________________________________ 

Comprar: _________________________________________________________________________________ 

Quebrar: __________________________________________________________________________________ 

Passar: ____________________________________________________________________________________ 

Atender: __________________________________________________________________________________ 

Escrever: __________________________________________________________________________________ 

Limpar: ___________________________________________________________________________________ 

Ler: _______________________________________________________________________________________ 

Visitar: ____________________________________________________________________________________ 
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A atenção se refere à forma como você processa informações presentes no ambiente 

que está a sua volta. É o processo cognitivo que permite escolhermos um estímulo 

relevante e, em consequência, dar-lhe uma resposta adequada. Alterações no nível da 

atenção podem acarretar prejuízos na vida escolar, profissional e pessoal. 

 
OBEJTIVOS DA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NA ATENÇÃO  

   

❖ Manter a atenção voluntariamente nas atividades que realizam, assimilando os estímulos 

mais importantes. 

❖ Favorecer o funcionamento da memória de trabalho, pois a atenção é o estímulo de 

entrada das informações a serem retidas.  

❖ Favorecer o aprendizado de novas habilidades como línguas, dança, arte, desenho, 

música etc. 

 

Quer ter acesso ao material completo? Clique aqui 
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NOME: __________________________________________________ DATA: _______/_______/___________ 

 

1 – Faça uma linha seguindo a ordem correta dos meses do ano, alternando entre o nome 

por extenso e os número, como no exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

12 

11 

10

0 

9 

8 

3 

7 

6 

5 

4 

2 

JANEIRO 

FEVEREIRO 

ABRIL 

JUNHO 

AGOSTO 

DEZEMBRO 

OUTUBRO 

MARÇO 

MAIO 

JULHO 

SETEMBRO 

NOVEMBRO 
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NOME: __________________________________________________ DATA: _______/_______/___________ 

 

1 – As seguintes palavras são escritas com as letras embaralhadas. Escreva de forma 

correta: 

 

CAVA: ___________________________________ 

EFTANELE: ______________________________ 

LHVEO:__________________________________ 

CAHUV:__________________________________ 

BAOC:___________________________________ 

PETETA:_________________________________ 

CORRACHO:_____________________________ 

RANMOGO:_____________________________ 

SAOPAT:________________________________ 

ATPO:___________________________________ 

NELPAA:_________________________________ 

PEOT:____________________________________ 

OSVA:___________________________________ 

RELOHA:________________________________ 

MENPITA:________________________________ 

COEOLH:________________________________ 

ORUCJA:_________________________________ 

NOURACE:_______________________________ 

LEFTEONE:______________________________ 

AFCÉ:____________________________________ 

 

2 – Agora responda:  

Quais dessas palavras são animais? ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Quais dessas palavras são alimentos? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Quais dessas palavras são objetos? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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NOME: __________________________________________________ DATA: _______/_______/___________ 

 

1 – Na tabela abaixo cada letra corresponde a um número. Complete a segunda tabela com 

o número ou letra correspondente: 

 

B D E H K L M O P 

2 8 5 9 1 3 4 6 7 

 

 

D 5 H K L 2 4 B 6 9 

          

8 E L 5 H M O 3 K 4 

          

P L B 1 D 6 P E 7 D 

          

K 9 E 2 D P M O H L 

          

1 H 4 P K L B D 9 M 

          

5 O K 2 B 3 H 6 M 7 

          

L 7 H K 8 B 6 1 D E 
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 Exercícios de estimulação cognitiva contextualizados em datas comemorativas, 

apresentam dados sobre o tempo e espaço de forma organizada e contínua, sendo estes 

princípios da terapia de orientação para realidade. 

Estudos apontam que a orientação temporal é uma das primeiras habilidades a serem 

prejudicadas quando há problemas cognitivos. Outra habilidade precocemente afetada por 

disfunções cognitivas são as funções executivas, responsáveis por organizar informações, 

fixar objetivos, antecipar possibilidades e alterar planos e objetivos de forma coerente.  

   

  A orientação temporal e as funções executivas atuam em conjunto com efeito 

protetor sobre o risco de óbito, uma compensando a outra. Desta forma, pesquisas 

defendem que a estimulação cognitiva seja feita de maneira contextualizada através de 

orientação temporal. 

   

  Além da orientação temporal, também podemos estimular através de temas 

importantes relacionados a cultura, como datas festivas. Estas atividades conseguem trazer 

a orientação da pessoa, pois traz à tona o conhecimento que o sujeito possui sobre si 

mesmo e a cultura em que está inserido. Sendo assim, ao oferecer atividades que envolvam 

o contexto de vida podemos estimular o paciente a se engajar em atividades sociais, 

aumentando sua participação e funcionalidade. 

 

Quer ter acesso ao material completo? Clique aqui 
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NOME: __________________________________________________ DATA: _______/_______/___________ 

 

1 – Procure no quadro abaixo 10 palavras sobre o ano novo que se repetem: 

 

casa mão computador cérebro alegria nariz 

branco carnaval copo foguetes olhos réveillon 

macaco remédio  lâmpada avião cachorro camisa 

telefone missa festa aniversário desejos noite 

noite alegria verão missa boca pé 

caneta gato cama caderno árvore lençol 

janeiro estojo branco dezembro véspera janeiro 

natal desejos tesoura desejos maçã  papel 

água cachoeira véspera novela meia balde 

relógio noite hotel réveillon rio foguetes 

festa banana filme missa mala lápis 

 

Palavras: __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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NOME: __________________________________________________ DATA: _______/_______/___________ 

 

1 – Caça palavra silábico. Encontre as palavras em destaque: 

OVOS VELA DOMINGO 

JESUS CHOCOLATE COELHO 

MISSA CORDEIRO PÁSCOA 

SINO ESPERANÇA CRISTÃO 

 

 

RE DO JU PA PÁS COA CO TA 

DO FE JE SUS CA PE XU RA 

MIN RA GI O VE LA FO TO 

GO MA TI VA LO RE O ES 

DU CRIS TÃO LHE TE TO VOS PE 

A PE CHO CO LA TE SE RAN 

CHO CA LHO COR DEI RO PA ÇA 

U MIS SA CA MI SE TO E 

DO PO RU RA SI NO DA VA 

COE LHO I DA BU LA O TO 
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NOME: __________________________________________________ DATA: _______/_______/___________ 

 

1 – Leias as palavras na sequência. Diga em voz alta a palavra “natal” quando a palavra 

PRESENTE aparecer: 

 

CHAMINÉ PRESENTE ARMÁRIO ESTRELA 

CADERNO CASTANHA VERMELHO NOZES 

JESUS PRESENTE PAPAI CAIXA 

GATO JANELA MAÇÃ PRESENTE 

NOEL BOLA PISCINA  FILME 

MANGA BARALHO SINO PRESENTE 

FÉRIAS PRESENTE BORRACHA GIRAFA 

VIAGEM  CALÇA JANELA CEIA 

PRESENTE PERU CACHORRO PRESENTE 

NATAL UVA PRESENTE AMOR 
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FUNÇÔES EXECUTIVAS 

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. Pincel – chave – ferro elétrico – agulha – isqueiro – saca-rolhas – esponja – cabide – vassoura – 

seringa – mala – band-aid – casaco – selo – pente.  

 

SUGESTÃO: Em caso de dificuldade, ofereça ajuda fonética, semântica ou descritiva. 

Você pode dificultar o exercício pedindo exemplo de outras situações para que responda sem dar 

opções de escolha, por exemplo: o que usamos para escrever em um caderno? O que usamos nos 

pés para se proteger do frio?” 

 

02. Respostas variáveis.   

 

SUGESTÕES DE RESPOSTAS: 

TÁXI: É um meio de transporte pequeno que cabem até 4 passageiros e que pagamos para ir de 

um lugar ao outro. 

MÉDICO: Profissional que ajuda a curar enfermidades. 

FÉRIAS: Tempo de descanso maior que finais de semana e feriados.  

CADERNO: Local que usamos para anotar informações importantes de estudo.  

 

03. Respostas variáveis. 

 

SUGESTÔES DE RESPOSTAS: 

Cozinhar: comida, bolo, arroz, caldo, sopa.  

Lavar: roupas, tênis, carro, vasilhas. 

Abrir: Livro, lata, garrafa. 

Fechar: janela, mala, bolsa, mochila. 

Cortar: papel, cabelo, tecido. 

Ligar: forno, fogão, micro-ondas. 

Acender: fogão, luz, fogueira. 

Jogar: basquete, futebol, vôlei. 

Comprar: roupas, comidas, bebidas. 

Quebrar: vidro, jarra, vaso. 

Passar: vestido, lençol, toalha. 

Atender: telefone, campainha. 

Escrever: carta, e-mail, texto,  

Limpar: casa, carro, quarto, cozinha. 

Ler: livros, mensagens, cartas. 

Visitar: amigos, parentes, locais. 
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ATIVIDADES TEMÁTICAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

01. SUGESTÃO: Para facilitar você pedir para que ligue apenas os números ou apenas os 

meses escritos por extenso. Para dificultar peça para que ligue os meses do ano na 

sequência contrária: de dezembro a janeiro. 

 

02. 1) Vaca – elefante – velho – chuva – boca – tapete – cachorro – morango – sapato – pato – 

panela – pote – vaso – orelha – pimenta – coelho – coruja – cenoura – telefone – café.  

 

2) Animais: vaca, elefante, cachorro, pato, coelho e coruja. 

Alimentos: morango, pimenta e cenoura.  

Objetos: tapete, sapato, panela, vaso e telefone. 
 

03. SUGESTÃO: Para facilitar forneça dicas verbais de localização, por exemplo: “agora encontre a 

próxima letra D na terceira linha destacada”. Cubra parte do exercício de forma que só fique 

visível apenas uma linha ou coluna por vez. Para dificultar, peça para somar os números de cada 

linha. E ao final some o valor total. 
 

 
Ano Novo 

Branco, noite, festa, janeiro, desejos, véspera, réveillon, foguetes, alegria e missa. 

SUGESTÃO: Respondendo de forma correta peça para marcar as palavras encontradas facilitando 

o rastreamento visual.  

  

Páscoa 

 

ATENÇÃO 
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SUGESTÃO: Você pode oferecer ajuda fonética, ou seja, a primeira sílaba da resposta. Pode 

oferecer também ajuda semântica, fornecendo um exemplo para encontrar as respostas. Para 

facilitar você ensinar a estratégia eliminatória, riscando as sílabas que já usou para formar as 

palavras e verificando quais sobraram. 

 

 

Natal 

SUGESTÃO: Crie outros exercícios como este trocando o comando verbal para outras 

palavras. 
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