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Olá, eu sou a Coruja, a sabichona da floresta que 

vai levar-te ao mundo maravilhoso do nosso cérebro. 

Para começar vamos descobrir o que existe na nossa 
cabeça.

Sabes que na cabeça temos os olhos, as orelhas, a boca, o 
nariz, o cabelo, mas não só...

Sabes o que há dentro da nossa cabeça?

Pois é! Dentro da nossa cabeça há uma casinha, onde 
moram dois cérebros. 

No andar de baixo mora o cérebro Jacaré!

No andar de cima, moro eu a sabichona Coruja!

Eu e o jacaré somos muito diferentes e nem sempre 
trabalhamos juntos, às vezes chateamo-nos e nem sequer 
conseguimos falar um com o outro. Às vezes também te 
acontece, não é? Tu queres brincar uma brincadeira e o/a 
teu /tua amigo/a, não quer. Zangam-se e...

Mas, quando eu e o jacaré conseguimos conversar e brincar, 
é mesmo muito divertido, sentimo-nos contentes, rimos, 
fazemos planos, é como se flutuássemos!! É como quando te 
divertes à séria com os/as teus/tuas amigos/as!
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Vou apresentar-te o JACARÉ.
O jacaré é forte como todos os crocodilos, ele é rapidíssimo!

Se o atacam, zás!!! Dá logo uma trinca!!

Se sente medo, solta logo um grito assustador e zás, aí vão 
mil trincas!!!

O jacaré adora emoções fortes, ele não pensa, ele faz!!!

Cuidado com o jacaré...

Eu só brinco com ele quando está calmo, esticado ao sol, a 
sentir a brisa do lago.

Agora vou falar-te de mim, a Coruja.
Eu não gosto nada de correrias...

Gosto de ficar no meu ramo, a observar...

Gosto de ver os outros animais da floresta,

De cá de cima vejo e aprendo muitas coisas.

Adoro fazer puzzles e todos os dias farto-me de desenhar e 
escrever no meu diário tudo o que me acontece e o que se 
passa na floresta.

Pois é! Eu e o jacaré somos mesmo muito diferentes!

Eu sou mais pensamento e ele é muito mais emoção!

E tu, achas que és mais Jacaré ou Coruja?

Ah, ah, eu sou a Sabichona Coruja, lembras-te?

Eu sei que na tua cabeça moram o cérebro Jacaré e o 
cérebro Corujinha. 

Tu és Jacaré quando te enroscas 
no colo doce da mamã ou, zás tiras 
um brinquedo ao/a teu/tua 
amiguinho/a.

E és Corujinha, logo pela manhã, 
quando contas como foi o teu fim-de-
semana aos/as amigos ou te divertes
a construir uma torre de legos. 

O Jacaré e a Corujinha moram na 
nossa cabeça e querem muito 
divertirem-se juntos.

Organizada como só eu sou!

Convoquei todos os animais da 
floresta para me ajudarem a 
entender-me e divertir-me com o 
Jacaré.

6

Atividade 1 | Maravilhoso Cérebro



….

Para obter a versão completa do Kit Coruja entre em contacto com o
Gabinete de Atendimento à Família através dos contactos disponíveis em

www.gaf.pt/contactos.
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