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Título da atividade: Jogo da memória. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05); 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos 

(EI02ET07). 

 

Resumo: 

Nesta atividade vamos conhecer e falar sobre os meios de transporte existentes em 

nossa cidade e que são utilizados pelas crianças e seus familiares. Para que este 

conteúdo seja apresentado de maneira lúdica, o jogo da memória será utilizado e 

confeccionado em família. 

Diversão à vista!  

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de folhas de sulfite, objetos riscantes (canetinhas, giz, lápis 

de cor), cola, papelão e tesoura (uso exclusivo do adulto). 

 

Espaços: 

Indicam-se ambientes que contem com superfície plana e boa iluminação como a sala 

ou a mesa na cozinha. Porém, esteja à vontade para escolher a melhor opção entre suas 

possibilidades. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 20 minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança reconhece, nomeia e faz relação entre as imagens dos meios de transporte, 

se utiliza a linguagem oral para interagir no decorrer da atividade e se manuseia os 

objetos riscantes com habilidade. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente questione a criança quais os meios de transporte que ela conhece e quais 

ela já utilizou (ônibus, carro, bicicleta etc.), permitindo que ela se expresse com 

liberdade.  

Após a conversa inicial, mostre imagens dos meios de transporte de dois em dois e 

convide a criança para colorir, dando liberdade para que ela escolha as cores e manuseie 

os objetos de sua preferência. Depois de coloridos, cole as imagens em recortes 

quadrados de papelão e comece a brincadeira.  

Para jogar o jogo da memória, cada participante precisa escolher duas cartas para 

observar a figura que está embaixo se são correspondentes à mesma imagem ou não, 

conforme for acertando ou errando o participante vai mudando, um de cada vez. 

Estimule a confiança de seu (a) filho (a) em suas próprias capacidades, dê liberdade 

para que ele erre e acerte, demonstre alegria e disponibilidade em participar e não em 

fazer por ele. 

 

Links importantes: 

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

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 

 


