
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA 

Nome do aluno:   Semana: 18 

Professores: Adriana de M. M. Mathias, Luciana 

L. da Rocha Souza, Thaisa L. de O. Gonçalves 

Data: 

23/07/2021 

Turma:  

MATERNAL 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: (EI02EO06)  

Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO02) 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. 

 

Olá, como vocês estão? 

 

Aprendemos durante a semana, sobre a história Cachinhos dourados e os três 

ursos. Vimos que ela se perdeu na floresta, e encontrou a casa da família dos 

Ursos. Lá ela provou do mingau, quebrou a cadeira e 

descansou na cama. Quantas aventuras cachinhos dourado 

passou hem! Aprendemos até aqui, sobre os tamanhos: 

pequeno, médio e grande.  

Na atividade de hoje, vamos identificar as imagens correspondentes a história e 

depois brincar do jogo da memória. 

Além da diversão, os jogos de memória trazem muitos benefícios, como o 

desenvolvimento do raciocínio rápido, da noção espacial, 

da memória fotográfica, ajuda a construir a ideia de competição e a importância 

de saber ganhar ou perder, e incentiva a socialização, já que 

o jogo permite que mais de uma pessoa participe. 

 Então, vamos a nossa atividade de hoje! 

Para brincar com o jogo da memória, inicie recortando as imagens 

disponibilizadas abaixo com ajuda da mamãe. As imagens também poderão ser 

retiradas na Unidade Escolar, ligue e agende a retirada. 



Depois de recortar, mostre as imagens para a criança, para que ela veja quais 

são as imagens. Estimule o reconhecimento. 

Agora é só virar todas as imagens para baixo e embaralhar todas elas. 

A criança deverá escolher uma figura e depois tentar encontrar o seu par. Caso 

ela erre, passa a vez para o outro participante. Se acertar, tem mais uma chance. 

O jogo termina quando acabar todas as imagens. Ganha o participante que 

encontrar mais pares. 

Chame a família para participar! Vai ser bem divertido. 

Boa atividade, e nos envie o registro da atividade. 

 

JOGO DA MEMÓRIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA 


