
Projeto Escola do Sabor 

 

Atividade: Jogo da memória  

Tempo necessário: 30 minutos 

Faixa Etária: entre 4 a 6 anos 

Objetivo: Trabalhar as habilidades de raciocínio lógico e solução de 

problemas. Domínio psicomotor e cognitivo. 

 Materiais e estruturação necessária: Cartas, o maço não tem uma 

quantidade definida de cartas, o importante é que seja composto de pares 

iguais entre si e diferentes dos demais. O lado oposto à ilustração deve ser 

igual para todas as cartas do jogo. (Exemplo: Se o maço tiver 30 cartas, serão 15 

pares distintos). 

Desenvolvimento das atividades: Sugere que a turma seja dividida em 

duplas para melhor desenvolvimento da atividade. 

1. Inicialmente explicar para as crianças como vai ocorrer a atividade; 

2. Dispor as duplas (ou grupo) de crianças que irão participar da atividade; 

3. Durante a atividade orientar as crianças conforme o necessário. 

4. Distribuir todas as cartas do maço numa superfície plana com a 

ilustração virada para baixo e de forma aleatória. Uma jogada consiste 

em virar uma carta, depois outra, de modo que todos os participantes 

vejam as cartas que foram viradas pelo jogador da vez. Se elas forem 

iguais (formarem pares), o jogador que as virou deverá retirá-las do 

jogo, separá-las e jogar outra vez. Quando ocorrer de as duas cartas 

viradas não serem iguais, acaba a jogada deste jogador e passa para 

outro participante com as cartas restantes viradas para baixo. O jogador 

precisa observar o posicionamento das cartas e memorizá-lo para as 

jogadas seguintes. 

5. Pontuação: Quando todas as cartas forem retiradas da superfície do 

jogo, cada jogador deverá contar os seus pares de cartas. Vence o jogo 

quem tiver o maior número de pares. 

 

Observações gerais: É interessante que durante a atividade as crianças 

sejam estimuladas a dizer o nome do produto, a cor e as características do 

alimento. 

 

 


