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O AUTOCARRO: PROCURA E COMPLETA 
Ref. 20570  

 

CONTEÚDO: 
- 6 AUTOCARROS (15 x 22 cm), cada um com um elemento diferenciador no porta-

bagagem. 

- 36 FICHAS (4,5 x 4 cm) de passageiros que possuem um elemento diferenciador. 

- 1 DADO (borda de 3,5 cm) 

IDADE RECOMENDADA:  
Dos 3 aos 6 anos.  

OBJETIVOS DIDÁTICOS: 
Jogo de ASSOCIAÇÃO que permite desenvolver: 

- As habilidades de identificação, agrupamento e classificação das personagens. 

- A capacidade de atenção e observação a uma tenra idade. 

- A expressão oral através da descrição das personagens e da invenção de histórias. 

- A memória. 

- A coordenação visual-motora ao manipular as fichas. 

 

SISTEMA DE JOGO E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
O jogo consiste em completar cada autocarro com os 6 passageiros correspondentes, 

de acordo com o elemento diferenciador que aparece no porta-bagagem de cada 

autocarro. 

As personagens distinguem-se por um elemento diferenciador. Os 6 elementos 

diferenciadores são os seguintes: 

- Boné 

- Livro 

- Gorro de lã 

- Gelado 

- Ramo de flores 

- Óculos 
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Sistema de jogo:  

1. Coloque os 6 autocarros voltados para cima no centro da mesa e distribua as outras 

fichas de passageiros entre os jogadores. 

2. Por sua vez, cada jogador rola o dado e de acordo com o elemento diferenciador 

que sai, ele completa com uma de suas fichas o autocarro correspondente. No caso 

de não haver nenhum passageiro com o elemento diferenciador indicado pelo 

dado, o próximo jogador é o vencedor. 

3. O jogador que anteriormente ficou sem fichas ganha. 

 

Versão cooperativa: 

1. Coloque os autocarro de cabeça para baixo no centro da mesa e, por outro lado, os 

passageiros com os diferentes elementos diferenciadores. 

2. Por sua vez, cada jogador lança o dado e de acordo com o diferencial sai procurando 

um guia com um passageiro tendo que diferenciador e lugares onde apropriado. 

Caso não haja fichas restantes com o elemento diferenciador indicado pelo dado, o 

turno é passado. 

3. O jogo acaba quando todos os ônibus foram concluídos. 

 

ATIVIDADES:  
 

1. ASSOCIAÇÃOS 

- Com as fichas colocadas com a face para cima e espalhadas no centro da mesa, cada 

jogador deve apanhar e colocar no seu autocarro as personagens que possuam o 

elemento diferenciador que aparece no porta-bagagem do autocarro. 

 
2. MEMÓRIA 

- Com as fichas colocadas de face para baixo e espalhadas no centro da mesa, cada 

jogador, seguindo uma ordem, deve virar uma ficha. Se a personagem tiver o 

elemento diferenciador correspondente ao seu autocarro, colocará a personagem 

no autocarro; se não tiver, voltará a colocar a ficha virada para baixo no mesmo lugar 

e passará a vez para o seguinte jogador. 

 

3. LINGUAGEM 

- Cada jogador escolhe uma personagem e descreve-a dizendo se é menino ou 

menina, jovem ou adulto, o elemento diferenciador que possui, como está vestida, 

etc. 

- Com as personagens espalhadas de face para cima sobre a mesa, um jogador realiza 

uma descrição sobre uma das personagens. Os outros jogadores devem ouvir com 

atenção para poder identificar e serem os primeiros a apanhar a ficha 

correspondente. 
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- Depois de completar o autocarro com as 6 personagens, cada jogador pode inventar 

uma história que as relacione. 

- Um jogador selecciona aleatoriamente várias personagens com diferentes 

elementos e inventa uma história que as relacione. 

- Cada jogador escolhe uma personagem e inventa uma pequena história que deve 

ser continuada por outro jogador com outra personagem. 


