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ROLANDO O DADO! 
Este é um jogo de imitação de animais marinhos utilizando um dado “gigante” onde 

cada face é a imagem de um animal marinho a ser imitado. 
 
Para as idades dos 3 aos 7 anos. 
 
Pode ser utilizado para: 
√ Animar e desinibir o grupo 
√ Evocar conhecimentos sobre animais marinhos 
√ Incorporar novas informações sobre animais marinhos 
√ Promover movimento físico e expressão corporal 
√ Estimular a leitura e a escrita 
√ Desenvolver habilidade de observação 
 
CONSTRUÇÃO DO DADO: 
 
Materiais 
• 1 placa de isopor (100 x 50 cm de comprimento, 20 mm de 
espessura) 
• 6 tintas guache (15 ml) de cores diferentes, dando preferência 
para as cores vivas 
• 2 m de papel contact transparente 
• 6 figuras de animais marinhos fáceis de serem imitados pelas 
crianças 
• 4 refis de cola quente 
• Pistola para cola quente 
• Estilete 
• Tesoura 
• Régua de 30 cm 
• Pincel chato largo 
• Lápis ou caneta para riscar o isopor e o papel contact 
 
Como montar seu dado – passo a passo 
1. Apóie a placa de isopor sobre uma superfície plana para o melhor 
desenvolvimento do trabalho. Com a régua e o lápis, meça e risque quatro 
quadrados, sendo dois de 25 x 25 cm e dois de 21 x 21 cm, e dois retângulos de 25 
x 21 cm. 
 
2. Com o estilete, corte essas figuras onde foram devidamente marcadas (figura 
01). 

  
 

Dica: as rebarbas resultantes do 
corte do isopor são inevitáveis, mas 
para um bom acabamento, use um 
estilete afiado e, com cuidado, vá 
fazendo movimentos de vai-e-vem ao 
cortar o isopor. 
 

Figura 01 
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3. Pegue a placa de 25 x 25 cm e coloque sobre o local de trabalho. Passe cola 
quente em uma das extremidades e, verticalmente, cole sobre ela o lado de 25 cm 
da placa de 21 x 25 cm (figura 02-A). Em seguida, pegue as outras duas placas de 
21 x 21 cm e cole-as paralelamente entre si, e perpendiculares à placa colada 
anteriormente (figuras 02-B e C). Após isso, para fechar as laterais, encaixe e cole 
o lado de 21 cm da outra placa de 21 x 25cm (figura 02-D). Agora, cole a última 
placa (de 25 x 25 cm) como se estivesse tampando a caixa que você acabou de 
montar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Com o estilete “arredonde” os cantos e as laterais do dado, tirando as pontas e 
beiradas quadradas, tomando cuidado para não se aprofundar muito. Isso dará 
uma aparência mais bonita ao trabalho final (figuras 03-A e B). 
 

                             
 
 
5. Depois de o dado estar montado, certifique-se de que todas as extremidades 
estão bem coladas antes de passar para a próxima fase. Isso é fundamental para 
que o dado não desmonte ou se quebre com facilidade quando for manuseado. 
 
6. Pronto! A montagem do dado já está concluída. Agora já podemos passar para a 
próxima fase. 
 
Decorando seu dado 
1. Com o pincel e a tinta guache, pinte cada face do dado de uma cor diferente. 
Essa parte exige um pouco mais de paciência, pois se deve pintar uma face de cada 
vez e esperar que seque para começar a pintar a outra. Isso evita que as tintas se 
misturem e permite que o manuseio do dado seja mais fácil (figura 04-A e B). 
 

                                                      
 

Dica: Você encontra colas especiais para isopor, no mercado, mas a secagem desta cola é de 4 
horas, enquanto a secagem da cola quente é imediata, facilitando o manuseio das partes no 
momento da montagem. 

Figura 02-A Figura 02-B Figura 02-C Figura 02-D 

Figura 03-A Figura 03-B 

Figura 04-A Figura 04-B 

Dica: Nas laterais que estão 
arredondadas pinte apenas até 

o meio, deixando a outra 
metade para ser pintada de 

outra cor. 
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2. Após pintar todos os lados, certifique-se de que estão bem secos. Feito isso, cole 
cada figura de animal escolhida no centro de cada face, utilizando a cola quente. 
(disponibilizamos algumas fotos no final deste arquivo!) 
 
3. Corte dois retângulos de 35 cm x 85 cm no papel contact. Com o lápis, marque 
as seguintes medidas: 05 cm, 25 cm, 25 cm, 25 cm e 05 cm, no lado maior e 05 
cm, 25 cm e 05 cm, no lado menor, respectivamente. Faça isso nas duas folhas 
cortadas de papel contact. Faça cortes de 05 cm nas linhas indicadas pelas setas da 
figura 5. Perceba que os quadradinhos das extremidades irão sair (indicados pela 
seta grande na figura 05). 

 
4. Retire aos poucos a proteção do papel contact e vá colando cada face do dado, 
começando com a parte da ponta, como mostra a figura 06. As extremidades do 
papel contact que sobraram, deverão se colar nas laterais que você arredondou na 
face anterior. Faça o mesmo com a outra parte do papel contact que você recortou, 
de modo que todas as faces do dado estejam encapadas. 

 
 
5. Prontinho! O seu dado de imitações (figura 07) já pode ser usado! 

 

 
 
 

Figura 05 

Figura 06 

Figura 07 
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ATIVIDADES COM O DADO: 
 
Imitações com o dado 
Crianças pequenas estão sempre imitando algo. Imitam o jeito de falar de alguém, 
as tarefas do dia-a-dia de uma casa, como cozinhar e lavar louça, e também sons e 
comportamentos de animais domésticos. Aproveitando esta condição natural das 
crianças, sugerimos utilizar este jogo de imitações para aprender um pouco sobre 
animais marinhos. 
 
Como jogar: faça um grande círculo (recomendado para crianças menores de 5 
anos) ou divida as crianças em pequenos grupos e peça para que uma das crianças 
de cada grupo jogue o dado e juntas decidam como imitar o animal sorteado. Cada 
grupo pode apresentar sua imitação para os outros grupos para que todos possam 
repeti-la. Para aumentar a variedade de animais a serem imitados e para que a 
brincadeira flua melhor, você pode usar mais de um dado. 
 
Além de ser uma atividade em si, o dado pode iniciar ou finalizar uma atividade 
sobre animais marinhos. Como, por exemplo, uma aula, visita a algum aquário, 
museu ou praia. 
 
Conte uma história com o dado 
Crianças adoram ouvir uma história e principalmente construí-las. Por que não 
utilizar o dado para brincar com os personagens de uma história? Se você trabalha 
com crianças que ainda não sabem ler e escrever, para uma primeira tentativa, 
utilize o modelo de história abaixo, no qual as lacunas de personagens são 
preenchidas com os animais sorteados. 
 
Um exemplo de história: 
 
No fundo do mar vivem o (a) ___________, o (a) ___________ e o (a) 
___________. O (A) ___________ come muito, como todos os outros. O (A) 
___________ tem filhotes, como todos os outros. O (A) ___________ se mexe 
assim. Todos fazem algo engraçado. O (A) ___________ faz assim, o 
(a)___________, faz assim e o (a) ___________ faz assim. Mesmo que todos 
tenham algo engraçado para ser imitado, eu gosto mesmo é de fazer como o (a) 
___________. 
 
Para as crianças que já sabem ler e escrever, você pode dar a história escrita, para 
pequenos grupos, e pedir para que eles preencham as lacunas com os animais 
sorteados e leiam a história pronta para o restante. Você também pode pedir para 
que as crianças construam suas histórias a partir dos animais que são sorteados no 
dado e dos conhecimentos que elas já possuem sobre estes animais. De qualquer 
modo, lembre-se sempre das imitações, claro! 
 
As histórias podem ficar bem engraçadas se forem construídas com rimas e 
repetições de animais, mas se perceber que o dado está viciado, peça para que as 
crianças joguem-no mais vezes, ou determine um número de vezes em que deva 
ser jogado para preencher cada lacuna.  
 
Inicie um bate-papo com o dado 
Se você está com um grupo de crianças que gosta de conversar sobre animais, o 
dado é uma ótima forma de iniciar um bate-papo sobre a vida marinha. Em um 
único grupo, em círculo, lance o dado e a partir do animal sorteado inicie uma 
conversa. 
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Para ajudar no desenvolvimento deste bate-papo, faça perguntas que levem as 
crianças a pensarem sobre a reprodução, os hábitos de alimentação, as formas de 
comunicação, o local onde o animal vive e até mesmo a respeito do conhecimento 
popular que existe sobre alguns destes animais. 
 
Nesta atividade é importante deixar as crianças à vontade para virem com as suas 
próprias explicações sobre como funciona o mundo marinho, mas você deve lançar 
perguntas que os levem a refletir sobre estas construções. 
 
O mais importante é deixar as crianças à vontade com a criação de suas imitações 
e histórias e estimular todo o grupo para participar! 
 
A seguir, disponibilizamos imagens que você pode utilizar na construção do seu (s) 
dado (s) e informações sobre os respectivos animais representados! 
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DESCRIÇÕES DOS ANIMAIS 
 

Nesta sessão, exemplificamos como você pode iniciar diálogos com as crianças, estimulando-
as a imitarem os animais e a refletirem sobre como eles são e vivem. 
 
Os animais apresentados aqui se referem às imagens que disponibilizamos para você montar 
seu dado. As fotos estão ao final das descrições, em sequência.  
 
Foto 01: Água-viva.  
 
Seu corpo tem forma de um guarda-chuva e é mole e transparente como gelatina. Na ponta 
deste guarda-chuva ficam seus braços, conhecidos como tentáculos e que podem ser curtinhos 
ou compridos (em algumas espécies podem ser do tamanho de uma baleia!). Com todo este 
jeitão, você pode imaginar como ela nada? Embora a água-viva se movimente como uma 
bailarina, ela é um voraz predador! Os seus braços se enroscam na presa e liberam um veneno 
paralisante. Embora o contato com alguns tipos de águas-vivas possa matar um ser humano, 
geralmente o resultado desses encontros é inofensivo ou produz apenas uma coceira e 
vermelhidão na pele.   
 
Você sabia que podemos passar vinagre na “queimadura” de água-viva para desativar o seu 
veneno? 
 
Foto 02: Minhoca marinha. 
 
Tem corpo comprido e mole... Você já reparou como uma minhoca se movimenta? Rastejando 
de forma semelhante às minhocas terrestres, estes seres marinhos comem restos de animais e 
algas que caem no fundo do mar. Outras minhocas constroem tubos, que parecem chaminés, 
e tem penachos coloridos em volta da boca, que as deixam ainda mais bonitas e charmosas. 
Mas para que serviriam essas estruturas? Servem para capturar pequenos restos de comida e 
organismos muito pequenos que ficam soltos na água.  
  
Você sabia que há um tipo de minhoca marinha, chamada verme de fogo, que pode 
“queimar” como as águas-vivas?  
 
Foto 03: Lula.  
 
Para imaginar como a lula se locomove, experimente encher um balão de ar e soltá-lo. O que 
acontece?... Em vez de um jato de ar, como no balão, a lula solta jatos de água que saem de 
um tubo localizado próximo aos seus braços. Mas porque a lula precisa de tantos braços? 
Quantas coisas nós podemos fazer com dois braços? Pegar presas, como peixes e caranguejos, 
e levá-los até a boca é a principal tarefa dos braços da lula. 
 
Você sabia que a lula também solta jato de tinta para confundir predadores, como o seu 
primo, o polvo? 
 
Foto 04: Caranguejo. 
 
Quando assustado corre de lado, procurando uma toca na areia ou uma fresta nas pedras para 
se esconder. Ele tem as duas patas da frente com a extremidade em forma de pinça. Você 
pode imaginar como o caranguejo usa essas pinças? Como você usa o garfo? Então, o 
caranguejo usa estas pinças como você usa seu garfo(!), para pegar e comer uma grande 
variedade de organismos, como vermes e pequenos caramujos e lesmas.  
 
Você sabia que o caranguejo é como um “urubu do mar”? Ele come restos de animais mortos 
que caem no fundo do mar. 
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Foto 05: Ouriço-do-mar.  
 
Abra seus braços e estique bem as mãos e os dedos. Você agora se parece com o ser mais 
espinhoso do oceano! Com seus dedos abertos e bem esticados, você pode ter uma idéia de 
como os espinhos protegem o corpo do ouriço-do-mar. Os espinhos finos e afiados são ainda 
mais eficientes e o protegem muito bem, evitando que o ouriço se torne uma presa fácil. 
Quando olhamos para um ouriço-do-mar, podemos ver seus espinhos se mexendo, mas será 
que ele usa os espinhos para ir de um lugar para outro? Se não forem os espinhos, o que 
poderia ser? Espera aí... Será que ele consegue ir de um lugar para outro?...  
 
Você sabia que o ouriço tem dentes que raspam algas que crescem sobre as pedras? 
 
Foto 06: Estrela-do-mar.  
 
Abra seus braços e pernas que você se parecerá com uma estrela-do-mar! Embora não pareça, 
ela se movimenta com pequenos e numerosos pés que estão na parte debaixo dela. Embora a 
estrela não tenha braços flexíveis como os nossos para limpar atrás das orelhas (a estrela tem 
orelhas?), ela tem o seu jeito. A estrela solta um muco no corpo onde a sujeira fica grudada. 
Minúsculos “pêlos”, os cílios, espalhados pelo seu corpo empurram para fora o muco e as 
partículas nele grudadas. Que parte do nosso corpo também faz isso? 
 
Você sabia que o jeitinho aparentemente calmo da estrela-do-mar esconde um voraz 
predador que se alimenta de corais, esponjas, vermes e ostras!? 
 
Foto 07: Peixe papagaio.  
 
O que ele tem de semelhante com o papagaio que voa? Os dentes do peixe-papagaio, que 
parecem formar um bico, raspam algas de rochas e corais. O colorido do seu corpo é atraente 
aos nossos olhos e o mistura com o colorido das algas e corais. 
 
Você sabia que quando o peixe-papagaio raspa algas acaba engolindo pedaços de rochas e 
corais que saem como areia pelo seu cocô, ajudando a formar a areia do fundo do mar? 
 
Foto 08: Cavalo-marinho. 
 
Você imitaria um cavalo-marinho como um cavalo ou como um peixe? Embora pareça um 
cavalo em miniatura, ele é um peixe. A sua forma e suas pequenas nadadeiras não fazem dele 
um bom nadador. Até para não ser carregado com a corrente, o cavalo-marinho se agarra às 
algas com a sua cauda.   
 
Você sabia que o cavalo-marinho é um peixe e que o macho é quem “engravida” (carrega os 
embriões, como se estivesse “grávido”)? 
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Foto 01: Água-viva 

 
 
 

Foto 02: Minhoca marinha 
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Foto 03: Lula 

 
 
 

Foto 04: Caranguejo 
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Foto 05: Ouriço-do-mar 

 
 
 

Foto 06: Estrela-do-mar 
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Foto 07: Peixe papagaio 

 
 
 

Foto 08: Cavalo-marinho 
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