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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 05/10/2020  

Título da Atividade: Jogo da memória! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos. (EI02EO01) 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO06) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

 

Resumo 

Em mais uma semana de atividades remota, em especial ao DIA DAS CRIANÇAS, 

abordaremos divertidas brincadeiras que costumeiramente fazem parte de uma deliciosa 

infância. 

Sendo assim, a proposta de atividade de hoje, segunda-feira, consiste no desenvolvimento 

do jogo da memória, estimulando a memória, a concentração e a atenção das crianças.  
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“Além da diversão, os jogos de memória trazem muitos benefícios, como o 

desenvolvimento do raciocínio rápido, da noção espacial, da memória fotográfica, além 

de incentivar a socialização, já que o jogo permite que mais de uma pessoa participe.” 

 

Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Tesoura; 

- Giz de cera. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

A criança demonstra uma imagem positiva na interação com os participantes do jogo? 

Ela aceita compartilhar, esperar a sua vez para jogar. Desenvolve progressivamente suas 

habilidades manuais, virando as imagens que estão de cabeça para baixo? Dialoga e 

expressa seus sentimentos ou opiniões no decorrer do jogo, com os outros participantes? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Para execução do jogo, o adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá desenhar 

de 3 a 4 pares de imagens diferentes; 

2. Em seguida, a criança deverá pintar as imagens traçadas; 

3. Após pintar, o adulto deverá recortar as imagens em forma de quadrado; 
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4. Feito passo a passo de cada procedimento, o jogo da memória estará pronto para dar-se 

início a brincadeira!  

5. Para iniciar o jogo, as imagens deverão ser postas voltadas para baixo, para que não 

possam ser vistas pela criança; 

6. Assim, o participante, em sua vez, deverá virar duas peças e deixar que todos as vejam. 

As imagens sendo iguais, o participante deve recolher consigo esse par e jogar novamente. 

E assim, sucessivamente, até que não restem mais imagens a serem descobertas. 

 

Divirtam-se com a brincadeira! 

 

❗️Dica: Opte por desenhos de fácil compreensão, como flores, frutas, animais, e objetos 

em geral. 🌸🍎🦋⚽ 

 

Links importantes: 

• Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas; 

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 


