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JOGO DA MEMÓRIA COM ELEMENTOS NATURAIS 

O jogo permitirá à criança desenvolver a memória visual, perceptiva e sensorial. 

Além, claro, de ser muito divertido! 

Materiais necessários: 

 Tesoura 
 Papelão ou papel craft 
 Fita adesiva ou contact 
 Folhas de vário tamanhos e formatos 

Modo de montar: 

Recorte o papel craft em tamanhos iguais e que caibam as folhas. 

Com a fita adesiva, cole pares das folhas nos papéis cortados. 

Agora é só se divertirem! 

Vire as folhas para baixo e deixe que a criança vire um de cada vez, virando apenas 2 a cada 
jogada. 

Quando acertar o par, ganha-se um ponto. 

Siga as orientações no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=DW1fGVqxq9Y 

Registre este jogo e compartilhe com as professoras! 
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Atividades 

O cuidado com as plantas e animais 

Estratégia:  

Antes pedimos que converse com a criança sobre a importância de estarmos cuidando bem dos 
animais que não devemos maltratá-los e que merecem nosso amor e carinho. 

Mesma coisa o cuidado com as plantas não podemos destrui-la pisotear...  elas também merecem 
nosso cuidado e proteção. 

Agora vamos para a nossa atividade. 

Iremos precisar de: 

. 1 folha de sulfite/caderno. 

.  Folhas/ de preferência aquelas já caída no chão (a critério). 

.  Cola 

.  Giz de cera /Lápis de cor. 

Assim como na figura acima, deixe a criança colar as folhas em uma folha de sulfite/caderno, 
deixa-a fazer do seu jeitinho, e usar e abusar da criatividade usando giz ou lápis de cor. 

Boa Atividade!!! 

 

 


