
 



Materiais:
Papel, tesoura e cola

Impressão:
Imprima duas vezes as 
páginas 3 e 4 deste 
documento para formar um 
par de cada imagem.

Montagem:
Com a ajuda da tesoura, 
recorte, na linha pontilhada, as 
imagens e verso. Dobre ao 
meio na linha vermelha e cole.

COMO 
JOGAR?

Regras:
O jogo da memória pode ser 
jogado por uma ou várias 
pessoas. Comece misturando as 
cartas e colocando-as com as 
imagens viradas para baixo sobre 
uma superfície. O primeiro 
jogador deve escolher duas 
cartas e virá-las, revelando as 
imagens para todos os jogadores. 
Se as imagens forem diferentes, 
as cartas devem ser viradas para 
baixo novamente. Se as imagens 
forem iguais, o jogador ganha o 
par de cartas e recebe outra 
chance de jogar. O vencedor é 
quem conseguir reunir o maior 
número de pares. Quando há 
apenas uma pessoa, o objetivo é 
identificar todos os pares no 
menor período de tempo possível.

Papel, tesoura e cola

Impressão:
Imprima duas vezes as 
páginas 3 e 4 deste 
documento para formar um 
par de cada imagem.

Montagem:
Com a ajuda da tesoura, 
recorte, na linha pontilhada, as 
imagens e verso. Dobre ao 
meio na linha vermelha e cole.



re
co

rt
e 

na
 li

nh
a 

po
nt

ilh
ad

a

dobre na linha vermelha dobre na linha vermelha

Im
pr

im
a 

du
as

 v
ez

es
 e

st
a 

pá
gi

na

Caixas d’água,
cisternas e poços

Mantenha sempre vedados.

Pneus velhos
Faça furos para que

não acumulem água.

Lixeiras,
entulho e lixo

Feche os sacos e não acumule lixo.

Geladeiras
Lave a bandeja com água e sabão.

Calhas
Atenção com

entupimentos ou desnível.

Garrafas,
copos e tampinhas

Vire-os e guarde em local coberto.
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Bebedouro de
animais domésticos

Lave com esponja e sabão.

Laje
Não deixe água empoçada.

Pratinhos de
vasos de plantas ou xaxins

Não deixe que acumulem água.

Piscinas
Limpe a água e escove as bordas.

Ralos
Cubra com tela e

mantenha desentupidos.

Tonéis, barris
e depósitos de água

Lave com esponja e sabão.




