


INSTRUÇÕES

Material:
Tesoura

Cola

Cartolina, EVA ou papelão

Preparação:
Imprima as cartas do jogo em papel A4 e recorte cada carta para separar os

pares.

Objetivo:

Reconstruir os pares.

Como Jogar:
O jogo da memória pode ser jogado por um único jogador ou vários jogadores.

Vire as cartas para baixo, embaralhe e espalhe-as pela mesa. Cada jogador

deverá levantar duas cartas de uma vez para que todos os jogadores possam

ver. Se as duas cartas viradas forem diferentes, o jogador deverá devolver as

duas ao mesmo local, com o desenho para baixo, e passar a vez. Se as cartas

forem iguais, o jogador ganha o par de cartas e recebe outra chance de jogar. O

jogo termina quando todas as cartas forem removidas do jogo.

Dica: Ao virar as cartas, tente memorizar os desenhos e o local que elas estão.

Assim, quando virar uma nova carta, você tenta lembrar se já viu o outro par

dela no jogo.

Sugestão:
Cole as cartas em cartolinas, papelão ou EVA, para dificultar a visualização do

desenho no verso. Pode ser um ótimo momento para criar desenhos divertidos

para o verso das suas cartas. Adeque o número de cartas a idade dos

jogadores. Poucas cartas podem ser ideal para crianças pequenas e para quem

está aprendendo a jogar. Conforme o interesse e desenvolvimento dos

participantes aumente o número de pares nas partidas. Também é possível

variar os animais entre as jogadas aumentando o interesse das crianças pela

vida marinha.



LISTA DE ESPÉCIES

Aves

Atobá (Sula leucogaster)

Gaivota (Larus dominicanus)

Fragata (Fregata magnificens)

Répteis

Tartaruga-verde (Chelonia mydas)

Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)

Invertebrados

Estrela-do-mar (Echinaster brasiliensis)

Ouriço (Lytechinus variegatus)

Anêmona (Bunodosoma caissarum)

Orelha-de-elefante (Phyllogorgia dilatata)

Coral-de-fogo (Millepora alcicornis)

Coral-estrelinha (Siderastrea stellata)

Coral-cérebro (Mussismilia hispida)

Molusco (Echinolittorina ziczac)

Algas

Alga parda (Sargassum vulgare)

Alga vermelha (Pterocladiella capillacea)

Alga verde (Caulerpa racemosa)

Peixes recifais

Peixe-borboleta (Chaetodon striatus)

Peixe-anjo (Pomacanthus paru)

Bodião (Budianus puchelus)

Bodião-azul (Scarus trispinosus)
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“Este jogo da memória foi oferecido por uma medida compensatória estabelecida pelo 

Termo de Ajustamento de Conduta de responsabilidade da empresa Petrorio, 

conduzido pelo Ministério Público Federal – MPF/RJ.”
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