
Copiar um padrão usando a memória.

 
Quaisquer materiais que você tenha em quantidade suficiente para fazer um padrão 

 

1 pano, pedaço de papel ou outra coisa para cobrir

 

Padrão: um código ou combinação que se 
repete de maneira previsível, de modo que 
você saiba o que vem a seguir.
Repetir

Qual é a parte que se repete neste 
padrão?
Como você se lembrou de como se faz 
o padrão?

1. Crie um padrão com pelo menos duas unidades repetidas. 
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2. Faça um padrão e esconda-o debaixo de alguma coisa para que 

ninguém o veja. 

                                  

3. Dê às crianças os mesmos materiais que você usou para fazer o 
padrão.

4. Diga: “Vou mostrar um padrão por um curto período de tempo, 
depois vou escondê-lo. Daí você pode tentar fazer o mesmo 
padrão de cor."

5. Mostre o padrão por alguns segundos. Para as crianças que 
estão aprendendo, mostre por mais tempo. Você pode reduzir 
o tempo em que mostra o padrão à medida que as crianças 
praticam mais.

6. Dê tempo para as crianças fazerem o padrão. 

               
7. Pergunte: “Como você lembrou como se faz o padrão?” Fale 

sobre como eles se lembraram. 
 

• Este jogo é desafiador! Certifique-se de que as crianças têm 
muita experiência com padrões antes de jogar.
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• Deixe as crianças espiarem se quiserem. Com o tempo, elas vão 
espiar cada vez menos. 
 

• As crianças estão praticando suas habilidades de padronização 
e memória. Quanto mais complexo for um padrão, mais difícil 
será para lembrar-se dele! Quando as crianças forem capazes 
de recriar de cor padrões AB simples, como "vermelho-azul, 
vermelho-azul", desafie-as a tentar lembrar de cor padrões com 
outras estruturas, como ABC (vermelho-azul-verde) ou mesmo 
ABCA (quadrado-triângulo-círculo-quadrado)!

• Incentive as crianças a nomear a parte do padrão que está se 
repetindo. Quando as crianças estiverem prontas, você pode 
desafiá-las a copiar a mesma estrutura de padrão usando 
materiais diferentes. (Veja Mesma Regra, Coisas Diferentes para 
mais informações). 

 
 

 
Assistir ao vídeo do jogo 
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar Faça 
de Memória, leia o código QR pelo aplicativo da 
câmera ou do leitor de código QR do seu smartphone.
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