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CONTEÚDO: 
Jogo composto por 6 fichas de veículos, 6 fichas de ambientes, 24 fichas de objectos e 1 

dado. 

IDADE RECOMENDADA:  
Dos 3 aos 6 anos.  

OBJETIVOS DIDÁTICOS: 
JOGO DE ASSOCIAÇÃO que permite estabelecer relações entre objectos e agrupá-los de 

acordo com a categoria a que pertencem. Este jogo permite trabalhar os seguintes aspectos 

do desenvolvimento infantil: 

- A observação através da identificação das características dos objectos e das suas 

funções. 

- O pensamento lógico: através da associação dos objectos com o veículo-profissão 

correspondente. 

- A linguagem oral em diversos aspectos: aquisição de vocabulário, descrição dos 

objectos tendo em conta a sua utilidade e características. 

- Coordenação visual-motora através do manuseamento das fichas. 

- Aprendizagem de uma segunda ou terceira língua a nível oral. 

 

 

SISTEMA DE JOGO E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Jogo de ASSOCIAÇÃO que consiste em completar 6 veículos de diferentes profissões com 

4 elementos próprios de cada profissão. Podem participar no jogo até 6 JOGADORES ao 

mesmo tempo. 

VEÍCULO OBJECTOS E PESSOAS 
Ambulância: ....Enfermeira, estetoscópio, mala de primeiros socorros,utensílios para curativos 
Betoneira: ............................. Capacete pedreiro, tijolos, carro de mão e pá, cesto com  areia 
Barco de pesca: .................. Âncora, balde e rede, salva-vidas, leme 
Mota de polícia: ................. Polícia, distintivo e apito, capacete policia, algemas 
Camião de bombeiros: .... Casaco de bombeiro, extintor, capacete bombeiro, mangueira 
Tractor: .................................. Cesto de legumes, tesoura de poda, fardo de palha, reboque. 
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Possui um SISTEMA AUTOCORRECTOR NO VERSO: consiste numa figura geométrica 

comum a todos os objectos relacionados com cada veículo. Antes de utilizar o material, é 

recomendável explicar o funcionamento do  sistema autocorrector aos jogadores. 

1º Colocar todas as fichas voltadas para cima no centro da mesa. Cada jogador 

deverá escolher um veículo. 

2º Encaixar o veículo no ambiente correspondente: estrada, campo ou mar.  

3º A seguir, cada jogador deverá colocar as fichas relacionadas com o seu veículo 

sobre os quadrados.  

4º Por último, verificar se as associações são correctas no verso das fichas. 
 

Sistema de jogo com os dados 

1. Encaixar o veículo no ambiente correspondente: estrada, campo ou mar.  
2. Coloque os 6 veículos voltados para cima no centro da mesa e distribua os outros 

tokens de objetos entre os jogadores. 

3. Por sua vez, cada jogador rola o dado. Dependendo do veículo que sai no dado, o 

veículo correspondente é completado com um dos seus chips. No caso de não haver 

nenhum objeto relacionado ao veículo indicado pelo dado, o próximo jogador é 

entregue no turn. 

4. Ganhe o jogador que anteriormente ficou sem fichas. 

 

 Versão cooperativa 

1. Encaixar o veículo no ambiente correspondente: estrada, campo ou mar.  
2. Coloque os veículos virados para cima no centro da mesa. De outro lado, coloque os 

objetos. 

3. Por sua vez, cada jogador rola o dado. Dependendo do veículo que sai, procure um 

arquivo com um objeto relacionado a esse veículo e coloque-o quando apropriado. 

Caso não haja fichas com os objetos do veículo indicados pelos dados, o turno é 

passado. 

4. O jogo termina quando todos os veículos estiverem completos. 

 

ATIVIDADES:  
 

1. ASSOCIAÇÃO 

1. Com as fichas espalhadas sobre a mesa e os veículos e as plataformas distribuídas 

entre os jogadores, cada jogador deverá encaixar o seu veículo na plataforma 

correspondente e seleccionar uma ficha que colocará num dos quadrados do seu 

veículo. 

2. Depois de colocar as quatro fichas relacionadas com um veículo, deverá verificar se 

foram seleccionadas correctamente observando o sistema autocorrector no verso 

de cada ficha.  
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3. Se alguma ficha não corresponder ao veículo, deverá deixá-la sobre a mesa e 

seleccionar outra ficha. 

2. EXPRESSÃO ORAL 

1. Com a ficha de um objecto, o jogador deverá: 

- Denominar o objecto. 

- Descrevê-lo tendo em conta os seguintes aspectos: 

• O veículo ao qual está associado e a sua utilidade ou relação com o 

veículo. 

• Características físicas (forma, cor, tamanho), material e elementos que 

o compõem. 

2. Com as fichas de todos os objectos colocadas sobre os quadrados 

correspondentes, o jogador deverá explicar a relação existente entre cada ficha e o 

seu veículo. 


