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À Direção e Coordenação

Que bom tê-los como parceiros!

Vocês estão recebendo um guia de orientações com o objetivo de apresentar os jogos que a 

escola irá receber para aplicar a Metodologia do Programa MenteInovadora no Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º), complementando, assim, o Laboratório de Jogos da escola. 

Lembramos que, para facilitar a conferência e identificação dos materiais, este guia 

apresenta a relação de jogos com foto, descrição detalhada de seus componentes e a 

quantidade.

Solicitamos que realizem a conferência do material recebido no prazo de 20 dias, a partir 

da data de recebimento. Para que possamos solucionar possíveis problemas que 

porventura possam ocorrer, por gentileza entrem em contato conosco para que possam 

receber o material pendente em até 20 dias.

Assim como o Laboratório de Jogos, os componentes deste complemento estão 

organizados em caixas e tubos numerados; em cada um deles há uma etiqueta que 

identifica seu conteúdo. Neste guia, há uma tabela com a quantidade de caixas e tubos, sua 

numeração e a descrição do conteúdo.

Vale lembrar que estes materiais complementam o Laboratório de Jogos da escola e serão 

utilizados ao longo da aplicação da Metodologia. Sendo assim, estas orientações facilitam a 

organização dos materiais nos diferentes momentos: Formação Continuada (supervisões 

mensais dos professores) e, principalmente, durante as aulas.

Gostaríamos de salientar a importância deste guia ser compartilhado com a coordenação 

pedagógica, e/ou com o responsável pelo Programa MenteInovadora na escola, que 

acompanhará o processo de Formação Continuada dos professores e a aplicação da 

Metodologia. 

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica Mind Lab
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ÍNDICE DoS VoLuMES

Caixas
volume 1 ...................... 6

volume 2 ...................... 6

tubo
volume 25 .................... 6



COMPONENTES
DOS JOGOS  por ordem alfabética
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Jogo Peças Quant. Nº da caixa  
de transporte

batalha dos 
submarinos

- 3 Giz de cera
- 1 Pano para limpeza 
-  1 Caixa com 2 tabuleiros

104.006

18 1

jogo  
do rei

- 20 Peças escuras
- 1 Peça clara

104.007
18 1

jogo  
dos 4
material  
para uso do  
Professor

- 1 tapete com 16 casas

100.703 1
tubo

25
- 8 Peças claras
- 8 Peças escuras

100.702
1 2

moonwalk /  
Hannibal

- 1 tabuleiro 
-  64 peças “dupla face”
- 1 pino claro
- 1 pino escuro

102.402

18 1

CoMPoNENtES
DoS JoGoS por ordem alfabética



COMPONENTES
DOS JOGOS  por ordem alfabética

Nº cx. 
transp. Quant. Código Jogos

DIStRIBuIção
DoS JoGoS NoS VoLuMES
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1

18 104.006 Batalha dos Submarinos

18 104.007 Jogo do Rei

18 102.403 Moonwalk / Hannibal

2 1 100.702 Kit Jogo dos 4 - peças (16)

tubo

25 1 100.703 Kit Jogo dos 4 - tapete (1)
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