Jogo da Memória
Instruções
Para trabalhar o tema Consumo Consciente com crianças e adolescentes,
podemos utilizar uma série de jogos. Um deles é o Jogo da Memória.
Nesta versão, a mecânica da brincadeira funciona como no jogo clássico,
porém, a cada descoberta dos pares, o mediador deve comentar as ações
representadas nas cartinhas.

Explore as possibilidades do jogo para
incentivar a reflexão tanto no aspecto
financeiro como em outros.
Exemplos:
Questões de gênero: todas as cartas
possuem a versão feminina e a masculina.
Isso representa que não há diferença
de gênero na questão financeira.
Ações positivas e negativas: as cartas
trazem os dois tipos de ações - tanto para
indicar o que fazer quanto o que evitar em
relação ao consumo.
Cidadania: além do aspecto financeiro,
as cartas indicam ações de como ajudar
nas tarefas domésticas e cuidar do meio
ambiente, entre outras.

Passo a passo
1

Imprimir e recortar as cartas
previamente.

2

Formar duplas ou dois times
para jogar.

3

Embaralhar e distribuir as cartas
viradas para baixo sobre a mesa.
Cada jogador pode virar

4 duas cartas por jogada.

5

Se as cartas forem correspondentes,
ele vira outras duas novamente.
Nesse momento, o mediador deve
comentar as ações das cartas
e discutir em grupo.

6

Se as cartas não formarem o par,
elas são devolvidas à mesma
posição e o jogador passa a vez.

7

Ganha o jogo quem possuir
mais cartas.
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Dicas

Carta: Menina - Birra
• Mostrar que meninas fazem birra, choram e usam
a chantagem para conseguir o que querem.
• É uma atitude negativa, uma vez que nem sempre
o que querem é bom para elas, ou que mereçam, ou que
não é o momento para obterem aquele “doce”,
brinquedo ou qualquer outro objetivo.
• Chamar a atenção para a imagem e mostrar como
uma menina se assemelha a um bebê em uma situação
como a do desenho.

Carta: Menino - Birra
• Mostrar que meninos fazem birra, choram e usam
a chantagem para conseguir o que querem.
• É uma atitude negativa, uma vez que nem sempre
o que querem é bom para eles, ou que mereçam, ou que não
é o momento para obterem aquele “doce”, brinquedo
ou qualquer outro objetivo.
• Chamar a atenção para a imagem e mostrar como
um menino se assemelha a um bebê em uma situação
como a do desenho.

Carta: Menina - Bolso vazio
• Meninas que gastam todo o dinheiro de uma só
vez ficam tristes quando querem comprar algum
item importante.
• Aqui é o momento para explorar a importância
da economia. Guardar um pouco para um momento
seguinte é uma habilidade financeira e evita tristezas
mais tarde.
• Chamar a atenção para o fato de que a vontade, também,
chegará no futuro, quando quiserem comprar algo.

Carta: Menino - Bolso vazio
• Meninos que gastam todo o dinheiro de uma só
vez ficam tristes quando querem comprar algum
item importante.
• Aqui é o momento para explorar a importância
da economia. Guardar um pouco para um momento
seguinte é uma habilidade financeira e evita tristezas
mais tarde.
• Chamar a atenção para o fato de que a vontade,
também, chegará no futuro, quando quiserem
comprar algo.

Carta: Menina - Armadilha
• Comprar demais traz o risco de “cair no buraco”
e é uma atitude negativa.
• Mostrar que quando queremos algo, muitas vezes,
não enxergamos que estamos nos metendo
“numa enrascada”, caindo na armadilha do consumo
exagerado.
• Meninas inteligentes não caem em armadilhas
de consumo.

Carta: Menino - Armadilha
• Comprar demais traz o risco de “cair no buraco”
e é uma atitude negativa.
• Mostrar que quando queremos algo, muitas vezes,
não enxergamos que estamos nos metendo
“numa enrascada”, caindo na armadilha do consumo
exagerado.
• Meninos inteligentes não caem em armadilhas
de consumo.

Carta: Menina - Poupadora
• Mostrar que guardar dinheiro em cofrinho, por
exemplo, é uma atitude legal.
• Sempre que precisar, a menina terá algum dinheiro
guardado. Por isso, ela fica feliz quando guarda
e pode usar.
• Meninas legais fazem economia sempre.

Carta: Menino - Poupador
• Mostrar que guardar dinheiro em cofrinho, por
exemplo, é uma atitude legal.
• Sempre que precisar, o menino terá algum
dinheiro guardado. Por isso, ele fica feliz quando
guarda e pode usar.
• Meninos legais fazem economia sempre.

Carta: Menina - Ajudante do planeta
• Meninas espertas sabem que precisam ajudar
o planeta.
• Plantar árvores é uma das formas de proteger
a natureza, por isso, as meninas ficam felizes.
• Cuidar e proteger são atitudes legais, feitas por
meninas inteligentes.

Carta: Menino - Ajudante do planeta
• Meninos espertos sabem que precisam ajudar
o planeta.
• Plantar árvores é uma das formas de proteger
a natureza, por isso, os meninos ficam felizes.
• Cuidar e proteger são atitudes legais, feitas por
meninos inteligentes.

Carta: Menina - Guardando para depois
• A menina que sabe esperar um pouco e guarda, por
exemplo, um doce para comer mais tarde, é mais feliz.
• Comer tudo na hora é uma atitude de menina gulosa.
E uma menina gulosa parece feliz, mas não é, porque
nunca sobra nada para depois e sempre sente falta
de algo. É um bom momento para trabalhar, inclusive,
o aspecto alimentar.

Carta: Menino - Guardando para depois
• O menino que sabe esperar um pouco e guarda, por
exemplo, um doce para comer mais tarde, é mais feliz.
• Comer tudo na hora é uma atitude de menino guloso.
E um menino guloso parece feliz, mas não é, porque
nunca sobra nada para depois e sempre sente falta
de algo. É um bom momento para trabalhar, inclusive,
o aspecto alimentar.

Carta: Menina – Lista de compras
• A menina pode ajudar os pais na economia da casa
fazendo a lista para ir ao supermercado.
• Quem faz lista economiza, fica feliz e tem uma
atitude positiva.

Carta: Menino – Lista de compras
• O menino pode ajudar os pais na economia da casa
fazendo a lista para ir ao supermercado.
• Quem faz lista economiza, fica feliz e tem uma
atitude positiva.

Carta: Menina - Cuidando das próprias coisas
• Menina legal é aquela que cuida das próprias coisas.
• Ajudar e cuidar são atitudes legais de meninas
que não são “criancinhas”, por isso, tornam-se
mais felizes.

Carta: Menino - Cuidando das próprias coisas
• Menino legal é aquele que cuida das próprias coisas.
• Ajudar e cuidar são atitudes legais de meninos
que não são “criancinhas”, por isso, tornam-se
mais felizes.

Carta: Menina - Sou criança, mas não boba
• Mesmo quando uma menina quer muito um brinquedo,
ela não é boba. Ela não vai aceitar pagar caro demais
por um brinquedo.
• Uma menina esperta e econômica vira uma mulher rica.

Carta: Menino - Sou criança, mas não bobo
• Mesmo quando um menino quer muito um brinquedo,
ele não é bobo. Ele não vai aceitar pagar caro demais
por um brinquedo.
• Um menino esperto e econômico vira um homem rico.

