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     ATIVIDADE PARA GRUPO IV E GRUPO V 
 

Atividade: 
 
Jogo da Memória  

 

Olá professores! 

 

Materiais necessários: papel, canetinhas e lápis de cor.  

O Jogo da Memória é uma atividade que a criança adora realizar, pois permite 

desenvolver a curiosidade, trabalhar a memória e percepção da criança.  

Antes de iniciar a brincadeira, construa com a criança as peças do jogo (cinco 

pares). Conversem sobre o que irão desenhar (duas figuras iguais), pintem e 

recortem o que vocês construíram.  

A regra do jogo é clara: observem as imagens atentamente e, em seguida, 

coloquem todas as peças viradas para baixo. Misture as figuras e comecem a jogar. 

Ganha quem conseguir encontrar o maior número de pares.  

 

 
Orientações:  
 
Sugerimos que com as crianças cegas possa ser vivenciado o jogo da memória tátil, 

desta forma a criança irá trabalhar os objetivos e áreas de aprendizagens comuns as 

crianças videntes, porém de forma inclusiva. Nos links abaixo trouxemos duas sugestões 

de jogo da memória tátil, possíveis e fáceis para fazer em casa. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8DTkVc0-yGw 

VÍDEO: Jogo da memória tátil para crianças com deficiência visual. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ZETuHtfITYA 

VÍDEO: JOGO DA MEMÓRIA TÁTIL COM MATERIAL RECICLADO. 
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Esta brincadeira permite uma maior integração da família com a criança, desde o 
momento de planejamento (escolha das figuras, desenho e construção das peças, 
regras do jogo) até o desenvolvimento do jogo. É uma rica oportunidade de exercitar a 
memória, a concentração, a iniciativa e a criatividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=8DTkVc0-yGw
https://www.youtube.com/watch?v=ZETuHtfITYA
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As crianças com mobilidade reduzida podem utilizar tesouras adaptadas, engrossadores 

e/ou adaptadores de lápis na hora de confeccionar o material. As crianças também podem 

apontar ou mesmo indicar com o olhar ou a cabeça os cartões que desejam virar. As 

especificidades devem ser respeitadas para que atividade tenha um bom aproveitamento. 

 

Sugerimos que os nomes das figuras possam ser escritos em letra bastão nos cartões, 

posicionados logo abaixo das figuras, deste modo, o trabalho com processo de aquisição 

da escrita é intensificado. 

 

Lembramos que durante todo o processo de confecção do material e da vivência da 

brincadeira em si, o adulto deve manter uma comunicação clara e objetiva com a criança, 

sem uso de diminutivos ou codinomes e também que o uso de reforçadores irá melhorar a 

motivação e o engajamento. 

 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões desta atividade devem ser previamente avaliadas pelo professor 
da turma e/ou do professor do Atendimento Educacional Especializado, e não 
excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por 
esses profissionais. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           


