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MAXI-MEMORY IGUALDADE 
Ref. 20407 

 

CONTEÚDO: 
O jogo é composto por 34 cartas de cartão grosso resistente e de grande qualidade. Medidas 
das fichas: 9 x 9 cm. 

DESCRIÇÃO DAS CARTAS 

As cartas representam diferentes profissões desempenhadas tanto por homens como por 
mulheres.  

1. Tenista 
2. Piloto 
3. Cientista 
4. Pintor/a 
5. Florista 
6. Professor/a 
7. Polícia 
8. Mecânico/a 
9. Médico/a 
10. Empregado/a de limpeza 
11. Bombeiro/a 
12. Cozinheiro/a 
13. Fotógrafo/a 
14. Músico/a 
15. Militar 
16. Gerente 
17. Nadador/a 

IDADE RECOMENDADA:  
Dos 3 aos 8 anos. 

Devido às suas características, este é um jogo que pode ser jogado tanto por crianças como 
por adultos, permitindo falar da incorporação progressiva da mulher no mundo laboral e no 
reforço dos valores de igualdade.  

Devido às suas características, este jogo do tipo memory treina as capacidades de 
observação, atenção, associação e memória.  
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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS: 
 

• Conhecer diferentes profissões. 
• Exercitar a capacidade de atenção, observação, discriminação, agrupamento e 

classificação.  
• Desenvolver a memória visual e espacial. 
• Enriquecer o vocabulário relacionado com as profissões. 
• Fomentar nas crianças a ideia de que poderão vir a ser o que desejarem, sem 

qualquer tipo de restrições. 
 

SISTEMA DE JOGO: MEMORY 
 

1. Familiarização  com as profissões: colocam-se todas as cartas viradas para cima e 
combinam-se  as profissões. A moldura colorida ajuda a fazer corresponder os 
pares.  

2. Uma vez combinadas, misturam-se todas as cartas e colocam-se viradas para baixo 
sobre a mesa. 

3. Viram-se duas cartas à vez. Se formarem um par, são colocadas de lado e 
continuam-se a virar cartas, a fim de encontrar mais pares. Se as duas cartas viradas 
não constituírem um par, são novamente colocadas viradas para baixo no mesmo 
local e a vez passa para o jogador seguinte. 

4. O jogo continua até não haver mais cartas em cima da mesa. Por fim, cada jogador 
conta os seus pares e o que tiver mais, ganha.  

 
OUTRAS ATIVIDADES: 
 

1. Em que consiste a profissão de …? Descrever em que consiste cada uma das 
profissões.  

2. O que queres ser quando fores grande? Falar do que as crianças gostariam de ser 
no futuro e perguntar-lhes a razão pela qual escolheram essa profissão. 

3. Classificar: Agrupar as profissões em função de alguma característica que tenham 
em comum: se se realizam ao ar livre, no escritório, requerem uma farda, etc.  

4. Estruturação da linguagem: Construir frases relacionadas com as profissões que 
constam das cartas. 

5. Idiomas: O jogo permite igualmente trabalhar todo o vocabulário associado às 
profissões noutros idiomas. 

	
	
	
	
	
	



	

	 	 	

PT 

	
	


	20407-PT-portada.pdf
	20407-guia-PT.pdf

