
 
 
 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL: E. M. Profª. Neusa Luz Sanches – Unidade II 
NOME DO ALUNO:  DATA: 24/09/2020 SEMANA: 4 
PROFESSOR:  Damaris, Eide, Fabiana, Maria Beraldo 
Professora Assistente: Lúcia Adriana 

TURMA: 
MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, Gestos e Movimentos 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 
cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras 
 

Primavera da Natureza 
 
Tempo estimado 30 minutos  

Atividade jogo da memória 
 

O Jogo da Memória garante muito mais que diversão – ele traz muitos benefícios, 
como o desenvolvimento do raciocínio rápido, memória fotográfica e associação de 
figuras, além de incentivar a socialização e a importância do perder e ganhar dentro de 
uma competição. 

Para tornar a experiência com este jogo ainda mais atrativa, que tal desenvolver 
junto com a criança o seu próprio Jogo da Memória? É super fácil de fazer e a criançada 
vai se divertir muito soltando a criatividade no projeto! 

 
Material necessário 

-Papel 
-Cola 
-Tesoura 
-Folhas e flores (imagens da internet, desenho ou revista) 
 
Confira o passo a passo: 
  

1) Jogo da Memória: crie as peças 
Com a ajuda de uma régua, faça quadrados de 4×4 cm em cartolina ou papelão e, 

em seguida, recorte. Atenção: é preciso que sejam recortados quadradinhos em número 
par.(essa parte será feita pelo adulto) 
  

 
  

2) Jogo da Memória: pense nos desenhos 
Agora é a hora de soltar a criatividade! Você pode fazer as imagens do seu Jogo da 

Memória de diversas formas. A criança irá procurar folhas e flores (sempre em pares) no 



nosso quintal para fazer nosso jogo da memória (se não conseguir as flores e folhas 
podem imprimir imagens da internet, desenhar ou retirar de revista. 
  

 
  

3) Seu Jogo da Memória está pronto! 
Agora é só embaralhar os cartões e se divertir muito! 

  

 
  

A quantidade de peças do jogo fica a critério: podendo ser mais ou menos peças. 
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