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1 de Outubro 

 MENTE SÃ EM CORPO SÃO! 

 

O lema é:  

MENTE SÃ  

EM CORPO SÃO! 

Assim como a atividade física para o corpo 

é essencial para se manter saudável e ati-

vo, deve também apostar na exercício do 

cérebro. 

Converse, faça jogos, veja televisão e seja 

crítico sobre o que vê. 

Ponha o seu cérebro a funcionar! E puxe 

por ele! É essencial desafiar-se a si pró-

prio! 

 

E não se esqueça de manter ativi-

dade física regular e uma  

alimentação saudável! 

 

 

 

 



 A GINÁSTICA DO CÉREBRO 

Regras: 

Jogo das  

Diferenças 

Encontre as 8 dife-

renças entre a ima-

gem da direita e a da 

esquerda. 

Os jogos mentais previnem a senilidade 

precoce. 

Os jogos servem para estimular o cérebro. 

Nas doenças do foro neurológico, como a 

Demência de Alzheimer, são usados para 

estimular  e ajudar a manter as suas capa-

cidades: memória, raciocínio e atenção! 

O segredo é saber estimular o 

cérebro! 

Fazer “ginástica cerebral” todos 

os dias! 

Fazer jogos mentais diariamente é ótimo 

para manter o cérebro saudável, pois 

desenvolve a memória e melhora o racio-

cínio. 

São bons exemplos os jogos de Sudoku— 

jogos numéricos de raciocínio — ou de 

Palavras Cruzadas. 

Para estimular a memória e a atenção, os 

jogos de Diferenças, puzzles ou sopas de 

letras são uma boa opção! 

Sudoku 

Complete os espaços 

com números de 1 a 

9. Nenhum número 

pode aparecer mais 

de uma vez na mes-

ma linha, coluna ou 

bloco 3x3. 

Palavras Cruzadas 

Complete os espaços 

com letras, formando 

palavras , resolvendo 

as pistas ao lado que 

levam às respostas. 


