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ESCOLA SEM MUROS
em casa também se aprende

DANÇA

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA III
alunos de 12 a 15 anos

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA II

alunos de 9 a 11 anos
ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA I

alunos de 6 a 8 anos



ATIVIDADE DO DIA:

Jogo da memória 2
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EDUCADOR: Erick Johny Monteiro

UNIDADE ESCOLAR: EMIEF Sgto. Everton Vendramel

de Castro Chagas – Sítio II

SUPERVISOR PEDAGÓGICO: Thayna Jasmini Walter

Esta atividade foi preparada pelo educador, com apoio, orientação e 

revisão da equipe de Coordenação do Programa de Ensino Integral.
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ATIVIDADE DO DIA:

Jogo da memória

O objetivo do jogo é a memorização

de imagens de forma rápida, a fim de

desenvolver e aperfeiçoar o raciocínio e

proporcionar o conhecimento de

diferentes estilos de dança.
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Jogo da memória

Selecione figuras que represente diversos 

ritmos da dança;

Faça cartas duplas dos ritmos 

selecionados para que possamos jogar;

Segue ilustrações ao lado como exemplo;

SAMBA

VALSA

HIP HOP
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Vire todas as figuras de cabeça para baixo,

em seguida embaralhe-as.

Decida quem vai ser o primeiro jogador a

virar a carta e tentar achar o seu par. Caso não

consiga, vire a carta novamente para baixo e

será a vez do próximo jogador.

Jogo da memória
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Toda vez que um jogador realizar o par dos ritmos,

os integrantes oponentes do jogo terá que dançar o

ritmo apresentado.

Ganha quem tiver o maior número de cartas iguais,

formando o par.

Boa sorte!

Dica: Depois de imprimir e cortar todas as cartas,

cole-as em uma cartolina para ficar mais firme e corte

novamente separando todos os pares.

Jogo da memória
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da 

família por meio da 

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

