
Lixo NÃO é
brincadeira.
Ou PODE ser?

Jogo da memória 

Parceria:



SOBRE O JOGO

O jogo da memória é uma brincadeira bem simples, que estimula  
a criatividade, a imaginação e exercita a memorização e o raciocí-
nio lógico das crianças. De quebra, ainda pode auxiliar no apredizado  
e na conscientização ambiental. Quer saber como? Com dez pares 
de cartas, cada um representando um produto reciclável ou não 
reciclável, o jogo ajuda as crianças a identificarem e a memoriza-
rem a destinação certa dos produtos quando forem jogados fora. 
Além de incentivar a adoção da coleta seletiva em casa, a brinca-
deira desperta o respeito das crianças pelo meio ambiente.

Esse é um jogo com regras bem simples e que pode ser jogado tanto 
por um único jogador como por vários.

Primeiro, é preciso imprimir a página com os cartões dos produtos 
duas vezes. Recorte cada carta e cole em cartolina ou papelão do 
mesmo formato. Temos, então, a mesma imagem em dois cartões.

COMO JOGAR

Depois de imprimir as peças, vire-as, todas, para baixo. Agora, 
cada jogador deve, na sua vez, desvirar duas cartas, colo-
cando os desenhos para cima, para que todos os vejam.  
Se as cartas viradas forem iguais, o participante retira as peças, 
tendo direito a jogar novamente. Se forem diferentes, devem 
voltarpara a posição, tal como antes, mantendo os desenhos 
escondidos. É a vez do outro participante, então, continuar  
o jogo... E assim, sucessivamente.

Cada par de cartas retirado equivale a um ponto para o joga-
dor. Ganha quem juntar o maior número de pares - e, logica-
mente, fizer mais pontos. Ah, e o jogo só termina quando todos 
os pares forem encontrados. 
 

SUGESTÕES

Crianças pequenas: alguém pode ler sobre os produtos  
à medida que os pares vão sendo encontrados.

Crianças alfabetizadas: na primeira rodada, cada jogador 
que ganhar lê em voz alta sobre o produto. Para ficar mais 
desafiador, a partir da segunda rodada, cada jogador que 
acertar o par deve tentar se lembrar do máximo possível 
de informações sobre o item.
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